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Editorial
L’emprenedoria, una sortida professional i laboral
No hi ha cap dubte que la crisi ha colpejat més a la petita i mitjana empresa que no pas a les grans companyies. La falta de finançament ha estat un dels principals motius pels quals moltes pimes han hagut
de tancar i, a conseqüència, acomiadar els seus treballadors per falta de liquiditat, entre altres factors.
I les que encara segueixen en peu, difícil ho tenen per generar nous llocs de treball ja que pateixen prou
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dificultats per poder subsistir. Molts assalariats, d’un dia per l’altre, s’han trobat sense feina i sense possibilitats de trobar-ne. Per això veuen l’ocupació autònoma com una oportunitat viable i una possible
sortida professional a la situació de desocupació: emprendre per crear el propi negoci.
Dins d’aquest context són moltes les persones que els il·lusiona emprendre el projecte que fa temps que
tenen en ment i creuen que ara és el moment de fer-lo realitat. Altres emprenen només per pròpia ne-

L’especialista en ferro i acer
MAFESA inicia una nova línia
de granallat i pintat

cessitat. D’altra banda, hi ha la nova Llei d’Emprenedors on s’incentiva i es fomenta l’esperit emprene-
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jectiu d’aquesta nova llei, encara que els experts diuen que és totalment insuficient, és donar suport en

Salvador Duarte,

els aspectes financers i tributaris perquè els emprenedors puguin desenvolupar els seus projectes amb

president Confederació de
Treballadors Autònoms de
Catalunya (CTAC).
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Vicreu va més enllà
de la venda de productes
i ofereix serveis personalitzats
en jardineria

dor, normativa que ens venen com si fos l’única solució de tots el problemes per a poder sortir de la
crisi..., tot això fa que encara creixin més els ànims dels que aposten per plantar-se pel seu compte. L’ob-

una mica més de garanties de futur i de viabilitat.
És cert que muntar un negoci propi no sempre és fàcil, però ja sigui per vocació o per necessitat el fet és
que emprendre es pot presentar com una oportunitat laboral davant de l’actual situació en què vivim,
i també un repte personal per a créixer i demostrar la vàlua professional. Només cal que l’Administració
busqui més solucions i aposti per racionalitzar els impostos i reduir els molts impediments burocràtics
que encara es troben en el moment d’obrir una nova empresa. Si el Govern és capaç d’acceptar una
reducció de la fiscalitat del 55% al 10% per BCN World, on el joc és la principal activitat, no té cap lògica
que els autònoms i les pimes no rebin també un tracte fiscal a mida, quan aquests col·lectius són els que
creen empreses productives i innovadores i estan considerats com un dels motors principals de la nostra economia.
L’emprenedoria no està exempta d’incertesa laboral per la persona que du a terme un negoci, però avui
dia en un mercat de treball tan canviant i tan fràgil, tampoc hi ha cap garantia de poder jubilar-se a
la mateixa empresa, encara que s’hi hagi treballat tota la vida. Si fem cas de les estadístiques que ens
donen les associacions d’autònoms, sembla que poc a poc es va recuperant part del teixit empresarial
perdut i es confirma també que l’ocupació autònoma es va activant com una sortida davant la fragilitat
del mercat de treball i és una via que que cal recolzar.
núria garriga
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ELS REPTES DEL
SECTOR DEL METALL
La fabricació de productes metàl·lics ha estat un sector clau pel desenvolupament

econòmic de Catalunya, i en el futur proper continuarà representant un paper clau
dins l’escenari de la recuperació industrial, sempre i quan faci els canvis necessaris per
superar les limitacions del passat i s’adapti als reptes d’una economia globalitzada.
Redacció

S

El pes del sector dins l’economia

la construcció de ponts, mercats, eines per a l’agri-

salarials i el forçat aïllament de l’economia catala-

Sovint es parla de Catalunya com la fàbrica d’Espa-

cultura, en definitiva processos més senzills i amb

na, varen tornar a frustrar la innovació. La falta de

nya, de tota manera les transformacions econòmi-

poc valor afegit. En aquest moment es va arraconar

competència interna va permetre seguir utilitzant

ques que donaran lloc a les indústries modernes a

la indústria pròpiament mecànica, la fabricació de

maquinària antiga, no va ser fins als anys 60 en els

casa nostra no varen ser tan intenses com en altres

màquines sofisticades, telers, locomotores, ele-

quals una major obertura de l’economia varen inici-

llocs d’Europa; com a Alemanya per exemple, on la

ments amb més valor afegit que venien importats

ar una nova etapa de modernització, potser exces-

indústria arrelarà de manera molt més definitiva.

de la Gran Bretanya o d’altres països d’Europa amb

sivament tardana.

Això va estar motivat per molts factors que caldria

els quals no es podia competir. De tota manera, en

Actualment, la situació a Catalunya ha canviat

analitzar en el context de l’economia del segle di-

la dècada de 1920 aquesta dependència es va co-

molt, però dels orígens de la industrialització hem

nou, però segurament en aquella època, el fracàs de

mençar a reduir i varen començar a sorgir patents

heretat un sector mecànic relativament feble, amb

les companyies que intentaven fabricar ferro colat a

catalanes –Fernando Casablancas o els germans Pi-

una mancança de producte propi i de marques

baix preu, i la impossibilitat d’aconseguir carbó su-

cañol-, els quals varen aconseguir millores tecnolò-

pròpiament catalanes. Tenim, però, un sector de

ficient va anar empenyent les empreses emblemà-

giques reconegudes a nivell internacional. Després

productes metàl·lics intermedis, és a dir, deforma-

tiques que es varen crear com “La maquinista ter-

de la Guerra Civil, la dificultat de mantenir relacions

ció metàl·lica, mecanització, acabats, que és prou

restre y marítima”, cap a la construcció metàl·lica,

amb els països europeus, la caiguda dels costos

important, i també productes metàl·lics destinats
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da de la producció, i en el conjunt de l’any la caiguda
és molt més moderada quedant en un -1,6% lluny de la
caiguda d’un -15% del 2012. S’arribarà finalment a veure la llum al final del túnel el 2014? Les dades mostren
una certa tendència cap a la recuperació d’un sector
que continua sent molt clau pel desenvolupament del
que queda de la indústria a casa nostra.
Abocats a l’exportació i a la transformació
Les empreses en els darrers anys han fet de la necessitat virtut. Les xifres de l’Institut d’Estadística de
Catalunya assenyalen pel 2013 uns resultats millors
JORDI CABANAS

del que s’havia previst, ja que el nombre d’empreses
tinguda. El nombre de negocis pels quals l’exportació s’ha convertit en una activitat regular, és a dir que
han pogut exportar de manera continuada durant els

Detall d’un treball realitzat en una fresadora.

Actualment, la situació a
Catalunya ha canviat molt,
però dels orígens de la industrialització hem heretat
un sector mecànic relativament feble, amb una mancança de producte propi i de marques pròpiament catalanes”.

exportadores presenta una tendència creixent i sos-

a la indústria o bé al consumidor final que tenen un

darrers quatre anys, va arribar a créixer fins a un 6,4%

pes considerable. Segons l’informe anual sobre la in-

fins al setembre de 2013, consolidant la tendència i

dústria a Catalunya que publica la Generalitat de Ca-

millorant les dades del 2012. Les empreses del sector

talunya, aquest sector concentra un total de 5.500

del metall han vist com s’anava afeblint el mercat in-

empreses i ocupa unes 44.500 persones. Mirant xi-

terior i per tant l’exportació ha guanyat pes també en

fres més generals podem veure que darrerament el

la seva xifra total de negocis. Les empreses del metall

sector ha patit dues davallades importants en els dar-

de mitjana facturen actualment un 25% del volum de

rers anys, una el 2009 amb la crisi general i una altra

negoci a l’exterior, mentre que l’any 2008, just abans

el 2012 amb les repercussions de la crisi financera. Els

de començar la crisi, el volum de negoci dedicat a l’ex-

índex globals del quart trimestre de 2013 són de puja-

portació era només d’un 18%. La mancança de marca
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L’especialista en ferro i acer MAFESA
inicia una nova línia de granallat i pintat

MAFESA

L’empresa de comercialització i distribució de ferro i acer pretén aportar valor afegit als seus productes i serveis

M

Adriana Delgado
Mafesa és una empresa catalana de comercialit-

mentaris, de manera que els facilitin la tasca i garan-

protegeix el material fèrric durant uns mesos, abans

zació i distribució de productes de ferro i acer per a

teixin l’excel·lència en la feina.

d’aplicar la capa de pintura definitiva.

més repartits en altres comarques, que treballa per

Mafesa pretén aconseguir els objectius marcats gràci-

Tecnologies de tall

adaptar-se a les noves necessitats del mercat i de

es a la qualitat i la competitivitat i al gran equip humà

l’entorn amb dinamisme i flexibilitat. Amb més de

que la forma, professionals amb coneixements, expe-

Mafesa també ha apostat els darrers anys en inver-

55 anys d’experiència, que avalen una trajectòria

riència, implicació i compromís. L’empresa està crei-

tir en noves tecnologies en els sistemes de tall, amb

professional basada en el treball, el compromís, la

xent actualment a noves zones a partir de la xarxa de

l’objectiu d’oferir un servei més als clients habituals,

confiança i el tracte personal, Mafesa fa un pas més

centres que té a diversos punts de Catalunya (Vallès

però també per aconseguir-ne de nous d’altres sec-

endavant.

Oriental, Maresme, Alt Empordà, Alt Urgell i Osona).

tors i amb diferents necessitats. Actualment, els tres

La companyia ha posat en marxa, des de l’any pas-

Nova línia de granallat i pintat

tot Catalunya, amb seu central a Vic i cinc centres

tipus de línies de tall de Mafesa són làser (de CO2 i
CO2 fibra òptica), oxitall i plasma d’alta definició.
Cada una d’aquestes tecnologies té unes caracterís-

sat, una nova línia de granallat i pintura pròpia i dóna
una oferta global de productes - perfils comercials

La nova línia de granallat i pintura incorporada a la

tiques diferents i se’n recomana l’adequada segons

(passamans, quadrats, rodons, anguls, etc) i perfils

companyia aportarà als clients –empreses diverses,

les necessitats dels clients. L’assessorament és una

estructurals (bigues), tubs, xapes, corrugat, malla- i

tallers mecànics, serralleries, sectors industrial i de

part molt important per a Mafesa, ja que és clau per

serveis, com el tall amb làser, amb plasma d’alta de-

la construcció- un estalvi de temps, esforç i diners

garantir que els clients estiguin satisfets i amb les ex-

finició, i oxitall, i l’elaboració i el muntatge de ferralla.

en el procés de preparació dels materials. D’aquesta

pectatives complertes.

manera, Mafesa pot oferir un producte més acabat i
Més enllà de disposar d’una gran varietat de produc-

amb una qualitat superior.

La direcció de l’empresa és optimista de cara el futur
més pròxim, així que “seguim treballant intensament

tes de la millor qualitat i d’oferir una gran agilitat en
el servei, com ha fet sempre Mafesa, s’aposta per

El procés de granallar consisteix en netejar la superfí-

per millorar l’oferta i aportar una gamma de serveis que

dotar de valor afegit als propis productes i, sobretot,

cie de rovell o calamina mitjançant la projecció d’uns

responguin a les necessitats i exigències actuals. Con-

brindar un servei global als clients, mitjançant la in-

petits balins metàl·lics. Un cop la superfície està

fiem que tot aquest esforç es veurà reflectit en un aug-

novació, l’assessorament i l’oferta de serveis comple-

neta, s’hi aplica una capa de pintura superficial que

ment de la confiança i satisfacció dels nostres clients”.

Més informació a:

mafesa.com
Tel. 93 886 39 00
A/e. mafesa@mafesa.com

Centres

Vic
Canovelles
Figueres
La Seu d’Urgell
Palafolls
Seva
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Les empreses del sector del
metall han vist com s’anava
afeblint el mercat interior
i per tant l’exportació ha
guanyat pes també en la seva
xifra total de negocis”

seguir fent inversions i millorar els processos. Quan

mica la figura de l’aprenent que aprenia l’ofici a base

els clients són multinacionals de components com

d’una formació pràctica sòlida i d’una experiència

automoció, construcció o d’altres que donen molt

d’anys sota la supervisió de bons mestres industrials

volum però tenen polítiques de compra molt agres-

que transmetien coneixements, amor a l’ofici i valors.

sives, cal anar molt en compte de no descapitalitzar

Moltes persones formades que han aconseguit un

o sobreendeutar l’empresa degut a una baixada pro-

mestratge en el seu ofici estan jubilades o en procés

gressiva dels marges comercials. En els darrers anys,

de fer-ho, i quan això passa les empreses es troben

sobretot durant els temps de bonança econòmica,

amb un buit important al taller. La pregunta és qui es

i de producte propi elaborat, al final fa que la manera

ha estat difícil competir estrictament en preu, ja que

posa al lloc de la persona que es jubila? Malgrat el pes

de sortir al mercat exterior sigui en molts casos de la

les pujades de costos sovint han estat molt per sobre

de la crisi encara costa trobar bons professionals que

mà d’empreses més grans, de tipus multinacional. Per

de la productivitat: pujaven els salaris dins els conve-

tinguin coneixements tècnics i que dominin al mateix

altra banda especialistes en Comerç Internacional,

nis laborals, disminuïen les hores de treball i pujava el

temps la programació i la pràctica de les plegadores,

enginyers i tècnics comercials amb coneixements dels

preu de l’energia, les comunicacions, els edificis i els

fresadores, torns, premses etc. Empreses que han en-

mercats exteriors es converteixen en perfils cada ve-

béns d’equip mentre que l’eficiència dels factors pro-

gegat algun projecte en algun altre país sense gaire

gada més demanats per les empreses. Com a denomi-

ductius es mantenia constant. Ara potser caldrà fer el

tradició industrial entenen què vol dir trobar a faltar

nador comú cal tenir en compte que el coneixement

camí a la inversa i aquest és un repte que no serà fàcil.

professionals d’ofici. Trobem per descomptat moltes

d’idiomes s’ha convertit més que mai en un requisit

Fer pujar la productivitat per sobre dels costos i afegir

persones amb formació universitària capaces i vàli-

imprescindible. Al sortir a fora les empreses es troben

més valor al producte final. La lliçó ja l’hem apresa, ara

des, però que els costa molt comunicar amb la part

amb dos factors que són difícils de compaginar: polí-

falta veure com es pot posar en pràctica.

pràctica, amb els mecànics, els matricers i els operaris

tiques de compra molt agressives i una competència

de les empreses, perquè els seus coneixements són

creixent que ve de la Xina, els països de l’Est o fins i tot

Formació. La roda perduda dins l’engranatge

estrictament teòrics i encarats molt cap a la gestió i

del nord d’Àfrica. Tot això afegit a què amb productes

A la indústria en general i per descomptat al sector

lluny del dia a dia d’una planta industrial. En qualse-

voluminosos moltes vegades el transport és costós i

del metall hi ha hagut un buit de formació i d’apre-

vol ofici la figura del mestre és imprescindible, com

acaba encarint tot el procés. La lluita doncs actual-

nentatge que arrenca de força anys enrere. En primer

un mestre cerveser en les empreses que fan cervesa,

ment està en aconseguir fabricar productes compli-

lloc per la baixada de prestigi de l’aprenentatge pràc-

l’enòleg dins el món de la viticultura i per descomptat

cats, mantenint la qualitat, el servei al client i al ma-

tic. Socialment s’han focalitzat tots els esforços cap

els mestres industrials en el sector del metall. A Ale-

teix temps preservant el marge comercial per poder

a la formació universitària desapareixent de mica en

manya quan un mestre de taller veu problemes en el

Marc Solà / Eix professional

Mostra d’un plat elaborat pel cuiner del Restaurant Cau Faluga de Manlleu

C. Remei, 12.
17500 Ripoll
Girona

Tel.
Fax
E-mail
Website

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

Disseny personalitzat.
Indústria alimentaria,
formatgeries, hostaleria…

Fabricació de complements en acer inoxidable.

Inox Formes, S.L.
Polígon Industrial Sector les Coromines, 31
17857 Sant Joan les Fonts
Tel. 972 29 07 29
marc@inoxformes.com

Treballs industrials, baranes,
escales, tancaments,
complements….
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En els darrers anys,
sobretot durant els temps
de bonança econòmica,
ha estat difícil competir
estrictament en preu, ja
que les pujades de costos
sovint han estat molt per
sobre de la productivitat”
disseny d’una peça, els enginyers se l’escolten i com a
mínim s’ho tornen a mirar una altra vegada. Ens falta
una roda de l’engranatge que feia rutllar les empreses,
crisi ens ha fet tornar a valorar els oficis i per exemple
un projecte com la Formació Dual hauria de facilitar
poder retornar, de manera més estructurada si voleu,
a recuperar la figura de l’aprenent al taller. Cal valo-

JORDI CABANAS

i potser també el conjunt de la societat. Actualment la

rar-ho positivament. Per altra banda la professionalit-

Interior d’una de les naus de l’empresa Mafesa.

zació dels quadres intermitjos, un bon aprenentatge

lacions del preu del mercat. Podem dir que de mitjana

seu producte, i no es fàcil demanar rebaixes de preu.

d’idiomes, una visió més oberta al món i una actitud

la meitat del que venen moltes empreses és cost de

Algunes vegades és el propi client qui posa el material,

de millora contínua seran també imprescindibles per

material. En els anys que el preu del metall pujava de

amb la qual cosa l’empresa metal·lúrgica acaba per-

encarar els reptes, una cosa no treu l’altre.

forma desaforada, es deia que era degut al creixement

dent molt control sobre el producte i el seu preu final.

de la producció a la Xina i de la seva demanda que feia

Aquest darrer fet normalment comporta també un po-

Els preus de la matèria prima. El ferro i el coure

pujar el preu d’un recurs limitat com el ferro. Les em-

der de negociació limitat amb els clients de tal manera

Una empresa petita que fabrica un producte amb poc

preses normalment tenen un poder de negociació

que normalment, tot i poder repercutir en part les pu-

valor afegit, té una dependència mot important del

molt limitat davant les grans empreses multinacionals

jades de la matèria prima dins el producte final, es pot

preu de la matèria prima i en aquest cas de les oscil·

que produeixen el coure i l’acer que han d’incorporar al

dir allò de què amb cada bugada es perd un llençol, és a

MÀXIMA QUALITAT I SERVEI EN
ARMADURES PER A LA CONSTRUCCIÓ
TOTS ELS SERVEIS EN FERRALLA

C. Taga, núm. 9. Pol. Ind. Talamanca
08509 LES MASIES DE VOLTREGÀ

Tel.: 93 850 45 24
Fax: 93 850 47 66

www.ferrallatsgester.cat

A/e info@ferrallatsgester.cat
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d’investigació i desenvolupament de productes que
per les petites empreses són cars i difícils de posar en
marxa. Amb aquesta mentalitat segurament que es
podrà fer un salt poc a poc cap a segments d’activitat
amb oportunitats de creixement, sectors que demanden productes amb més valor afegit, en la fabricació
dels quals els baixos costos de producció no són l’únic
camí per guanyar la competència. De tota manera
l’optimització dels costos segueix sent una prioritat.
La introducció de millores en l’organització de la producció i l’aplicació de sistemes d’excel·lència com el
JORDI CABANAS

Lean Management o d’altres similars sortits de l’experiència de les empreses d’automoció japoneses i americanes, poden ajudar a superar els reptes i a superar
les mancances que vénen del passat, en un escenari
potser més favorable. Un altre element important que

Maquinària treballant un disc d’embragatge. Empresa Rectificadora del Bages.

pot arrossegar cap amunt moltes petites empreses
dir que amb cada escenari de pujada de preus es perd

S’ha parlat moltes vegades de recuperar la cultura de

del metall és aconseguir atraure i mantenir les multi-

algun punt de marge comercial. Actualment el preu

l’esforç. En cert sentit cal treure energia d’allà on calgui

nacionals, moltes d’elles relacionades amb el sector de

del coure, juntament amb el dels principals metalls de

per augmentar els recursos per a la investigació, per

l’automoció que operen als principals centres indus-

referència sembla patir una tendència a la baixa degut

aplicar nous materials i especialitzar-se, si cal fent en-

trials. Catalunya manté encara aquella xarxa d’indús-

a cert pessimisme en la demanda. Cal veure si aquest

trar empreses especialitzades en el procés que cone-

tria auxiliar, feta de petits tallers i sobretot de cultura

comportament es manté durant tot el 2014 i com pot

guin bé les tecnologies de nova generació, màquines

i coneixement industrial acumulat que pot ser molt

afectar aquest nou escenari a les empreses que treba-

de multitecnologia, la informàtica i l’electrònica. Els

atractiu per a l’èxit de tots aquells projectes industri-

llen amb components de metall.

Centres Tecnològics existents s’han d’acostar a les em-

als que es vulguin instal·lar a Catalunya. Barcelona té

Punts forts del sector del metall

preses per ajudar a fer aquests canvis pel potencial que

fama a tot el món de ser una ciutat atractiva per a les

per encarar els reptes

tenen de fer anàlisi de materials, diagnosis, processos

empreses de serveis i pel turisme. Cal donar també a

TALL AMB LÀSER / PUNXONAT CNC / PLEGAT CNC / SOLDADURA ROBOTITZADA
C. Bellmunt, 7
Pol. Ind. La Teularia
08588 SORA (Barcelona)

A/e david@soraforma.com
Tel. 93 852 91 62 Fax 93 852 98 21
Mòbil 610 209 565

Les empreses normalment tenen un
poder de negociació molt limitat davant
les grans empreses multinacionals que
produeixen el coure i l’acer que han
d’incorporar al seu producte, i no es
fàcil demanar rebaixes de preu”.

TREBALLS AMB
FERRO I INOXIDABLE
REPARACIÓ I MODIFICACIÓ
DE MÀQUINES
TANCAMENTS
PERIMETRALS
C. Freser, 7 | 08560 Manlleu | Tel. 667 70 41 67
A/e info@roxman.es | www.roxman.es

PLANXISTERIA
INDUSTRIAL

• Reparació i manteniment
motors A/C D/C

BOBINATGES
Pere Vilalta Verdaguer
C. Raimon Mas 5 / 08560 Manlleu
Tel. 938 513 050 / Fax 938 507 092
e-mail perev@ctv.es

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

• Reparació i fabricació transformadors
qualsevol mena.
• Aplicacions electromecàniques, Ventilacions
forçades, Encoders HTL 1024 I.

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

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

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!

• Fabricació de maquinària especial de
subproductes de reciclatge d’alimentació.
• 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 efrasercon@gmail.com / 08512 Sant Hipòlit de Voltregà

JORDI CABANAS
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Imatge vista general de diferents bigues de ferro. Empresa Mafesa.

Cal donar a conèixer el
potencial d’un sector
metal·lúrgic i logístic capaç de
donar cobertura a projectes
industrials de fabricació
de maquinària, vehicles
o instruments mecànics
destinat a béns d’equipament
o al consumidor final”.

conèixer el potencial d’un sector metal·lúrgic i logístic

llocs de treball, i la potenciació de sectors intensius

capaç de donar cobertura a qualsevol projecte indus-

en tecnologia i en innovació, hem de tornar a recu-

trial de fabricació de maquinària, vehicles o qualsevol

perar el caràcter industrial de l’economia catalana.

instrument mecànic destinat a béns d’equipament o al

Hem de tornar a ser la fàbrica no només d’Espanya,

consumidor final.

sinó que ens hem de convertir en un dels principals

El sector serveis és important i dóna feina gairebé al

centres industrials d’Europa. En aquest repte les

seixanta per cent de la població activa, però si volem

empreses del sector del metall hi tenen, sens dubte,

una recuperació total de l’economia, la creació de

moltes coses a aportar.

INOXVIC

C. Manresa, 12
Pol. Ind. Mas Beuló
08500 VIC
Tel. 93 886 13 98
Fax 93 889 08 64

TREBALLS AMB ACER INOXIDABLE
www.inoxvic.com / e-mail inoxvic@inoxvic.com

PORTES I AUTOMATISMES

COTO
QUALITAT – SERVEI
PLAÇ ENTREGA – COMPETITIVITAT

S. A.V.
S. A. V.
S.A.V. VILARÓ
C. Indústria 11-13. Pol. Ind. ‘La Quintana’
08504 Sant Julià de Vilatorta
Tel. 93 888 81 78 Fax.93 888 73 57

www.savvilaro.com

• 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

UN SERVEI INTEGRAL PER A LES
SEVES PECES METÀL·LIQUES
Fabricació de peces varies i conjunts totalment acabats
• Disseny / Reenginyeria
• Tall amb làser / Punxonat / Combinat
(emboticions, conformats i rosques de màquina)
• Plegat de precisió
• Soldat
• Acabats superﬁcials; setinats i pintats epoxi amb forn
• Empaquetat / Etiquetat

PLEGADORES

PUNXUNADORES

Dissenys
únics,
petites i
llargues sèries
DISSENY / REENGINYERIA

SOLDADURA

TALL LÀSER

toni@tonicoto.com
www.tonicoto.com
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Salvador Duarte

,

president Confederació de

Treballadors Autònoms de
Catalunya (CTAC).

JORDI CABANAS

“Només el 20% dels autònoms
que cotitzen per la prestació
per cessament d’activitat hi
poden accedir finalment”

Les estratosfèriques taxes d’atur, que al conjunt de l’Estat superen el 26% de la població activa, expliquen
per què cada cop són més les persones que es plantegen la possibilitat d’establir-se professionalment pel seu
compte. Una tendència que es podria accentuar en els pròxims mesos amb la universalització de l’anomenada
tarifa plana per a nous autònoms. Aquesta és una de les mesures que analitza Salvador Duarte, president de la
Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, al llarg d’aquesta entrevista. Llicenciat en Relacions
Laborals per la Universitat de Màlaga i postgraduat en Negociació Col·lectiva i Alta Direcció per la UB, també és
secretari de Polítiques d’Autoocupació a la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) d’Espanya.

L’Entrevista | 11

En l’àmbit dels autònoms, la reforma
laboral no ha servit per a generar
ocupació, més aviat, tot el contrari:
a Catalunya, s’hi han destruït prop
de 120.000 llocs de treball”

E

La capitalització
de l’atur s’està
convertint en
la millor eina
d’autoocupació”

Cèlia Roca
En els darrers mesos, estem assistint a una pluja

Funcionarà igual per a tothom?

ria que s’aplicarà durant tot el 2014?

de missatges triomfalistes que apunten una mi-

La tarifa plana té algunes limitacions per a poder ser

Enguany, serà de 261 euros per a autònoms que si-

llora de la situació econòmica del país. Això es

aplicada. En primer lloc, no serà vàlida per a figures

guin persones físiques, sense empresa, i de 314,40

pot extrapolar als autònoms?

societàries, és a dir, només s’hi podran beneficiar els

euros per a autònoms que tinguin una societat.

El 2014 ha començat amb cert gust agredolç per als

emprenedors que es donin d’alta al sistema de cotit-

emprenedors i treballadors autònoms. Quan sembla

zació com a persones físiques. Hi quedarien fora, per

Hi ha algun tipus de flexibilitat per a pagar la

que la recuperació econòmica és més a prop, des del

tant, les societats limitades, anònimes, etc. A més, si

quota d’autònoms en funció del tipus d’activi-

Govern d’Espanya s’anuncien noves reformes i me-

l’autònom contracta alguna persona durant l’aplica-

tat, depenent de si és temporal o parcial?

sures que posen novament contra les cordes més de

ció de la tarifa plana, també s’interromprà. Aquests

El 2007 va aparèixer la possibilitat de cotitzar a

tres milions d’autònoms i petites empreses del nos-

són alguns dels elements de l’anomenada lletra pe-

temps parcial, amb l’aprovació de l’Estatut del Treball

tre país, durament castigades per la crisi. Encara és

tita de la llei, i que tots els emprenedors han de tenir

Autònom (Llei 20/2007). De tota manera, ja fa anys

difícil avaluar l’impacte real que poden tenir sobre

en compte abans de sol·licitar-la.

que estem intentant implementar la seva posada en
marxa, i malgrat tot, continuen sense aplicar-se les

l’economia aquests canvis però, sens dubte, són un

cotitzacions a temps parcial.

gerro d’aigua freda per a aquells que estan pensant

Des de l’inici de la crisi, s’ha disparat el nombre

en posar en marxa un projecte emprenedor. Quan

d’autònoms que s’han vist obligats a posar fi a

encara esperem que es resolguin aspectes fonamen-

la seva activitat. Quines són les dificultats més

Recentment, el Govern espanyol ha posat en mar-

tals per a la creació i consolidació d’empreses, com

importants amb què es troben a l’hora de fer

xa una tarifa plana, que permetrà pagar per cada

ara l’accés al crèdit o la millora de la llei de morositat i

aquest pas?

nou treballador indefinit 100 euros mensuals de

el seu compliment efectiu, veiem atònits com es tor-

El principal problema al que han de fer front és la

cotització durant els dos primers anys. Creu que la

na a incrementar la pressió fiscal i impositiva sobre

dificultat d’accedir al sistema de prestació per ces-

mesura afavorirà la creació d’ocupació?

la part més dèbil del sistema, deixant novament fora

sament d’activitat (PCA) en cas d’haver cotitzat per

En l’àmbit dels autònoms, la reforma laboral no ha

les grans fortunes i les grans empreses.

aquest concepte, així com la possibilitat d’optar als

servit per a generar ocupació, més aviat, tot el con-

subsidis d’atur previstos per als desocupats del règim

trari. A Catalunya, s’hi han destruït prop de 120.000

general.

llocs de treball des de la seva aprovació. A més, la

Aquesta pujada d’impostos vindrà acompanya-

tarifa plana de 100 euros està pensada per a grans

da, malgrat tot, de la nova llei d’emprenedors
per a autònoms. Quin n’és l’avantatge principal?

Una batalla recorrent, de fet. Quins són els re-

empreses, ja que com a mínim has de poder garan-

Sens dubte, la mesura més destacable de la llei d’em-

quisits per a poder cobrar la PCA?

tir que la persona estarà tres anys contractada. Si

prenedors per a aquest col·lectiu és la tarifa plana

Per tal que se’ls concedeixi, han de concórrer al-

no és així, s’hauran d’ingressar les cotitzacions bo-

per a autònoms, que animarà decididament a la

guns factors pel que fa a la finalització de l’activitat.

nificades en cas d’acomiadament, el que podria su-

consolidació del treball autònom com a generador

Una de les condicions més destacades és que el sol·

posar haver de pagar més de 14.000 euros. I per a

d’ocupació neta al país.

licitant ha de demostrar pèrdues continuades d’un

un autònom, és complicat garantir un lloc de treball

30% en l’últim exercici, o d’un 20% en els dos anys an-

estable durant tres anys a un treballador, ja que a

Qui s’hi podrà acollir?

teriors a la sol·licitud. Ara bé, s’ha de tenir en compte

vegades no sap si podrà subsistir fins al final del tri-

Hi podran optar tots els ciutadans que vulguin po-

que aquests criteris s’estan revisant, perquè només

mestre.

sar en marxa el seu propi projecte emprenedor com

el 20% dels autònoms que cotitzen per la PCA hi po-

autònoms. A partir de l’entrada en vigor de la llei, ja

den accedir finalment.

En qualsevol cas, cada cop hi ha més treballadors per compte aliè acomiadats que opten per

podran acollir-se a la denominada tarifa plana, que
permetrà reduir en un 80% la quota mínima d’autò-

Durant quant de temps es pot percebre aquesta

capitalitzar la prestació d’atur per a fer-se autò-

noms en els primers sis mesos d’activitat, en un 50%

prestació?

noms...

en el semestre següent i en un 30% en els sis mesos

Per a accedir-hi, s’ha de cotitzar per la PCA un mínim

Així és. Segons les dades procedents del Servei Públic

posteriors. La quota que s’haurà de pagar durant el

d’un any ininterrompudament. Això ens donarà dos

d’Ocupació Estatals, el SEPE, 74.649 persones deso-

primer semestre d’activitat estarà al voltant dels 75

mesos de prestació. El màxim que podrem arribar a

cupades van capitalitzar la prestació per a iniciar una

euros; durant els sis mesos que segueixen, se situarà

percebre seran 12 mensualitats.

activitat econòmica com autònoms al llarg de 2013,
9.606 més que el 2012, el que es tradueix en un incre-

en 146 euros, i en el tram final, en uns 170 euros.
Amb relació a aquesta tema, els darrers canvis

ment del 12,63%. Dels desocupats que es van acollir a

Per tant, s’universalitzarà la tarifa plana durant

legals preveuen que els nous autònoms cotitzin

aquesta mesura l’any passat, un 33,9% va capitalitzar

els sis primers mesos d’activitat per a aquells

obligatòriament per la PCA. Quan entrarà en vi-

només els pagaments de les quotes a la Seguretat

que es facin autònoms per primer cop.

gor aquesta mesura?

Social, un 65,9% ho va fer mitjançant la capitalitza-

Sí, la tarifa plana serà universal. Tot i que fins ara no-

La cotització obligatòria de les contingències profes-

ció parcial de la prestació i un 0,2%, amb la capitalit-

més s’hi havien pogut acollir els menors de 30 anys,

sionals no serà efectiva fins el gener de 2015.

zació total. Aquestes dades indiquen que, davant la

aquesta mesura s’ha ampliat a tot el col·lectiu, sense

Per a aquells que ja eren autònoms abans de la

manca de crèdit, la capitalització de l’atur s’està con-

límits d’edat.

nova llei, quina és la cotització mínima obligatò-

vertint en la millor eina per a autoocupació.
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Torna el Mercat del
Ram de Vic més
ramader i amb
productes de pagès￼
El cap de setmana de l’11 al 13 d’abril, Vic acollirà una de les fires
agropequàries més importants de Catalunya amb el Concurs Nacional
de Vaca Bruna del Pirineu, el Concurs de Canals Porcines i l’Escola de
Jutges Ramaders de Frisona, entre d’altres activitats. També hi haurà
les mostres de productes artesans Lactium i “Compra pagès” que han
JORDI CABANAS

atret molt públic els últims anys.

E
Redacció

El Mercat del Ram de Vic se celebrarà de l’11 al 13

La mostra de bestiar, a l’espai El Sucre

explotacions o actuar com a jutges en certàmens
oficials. A diferència de les 37 edicions anteriors

d’abril mantenint l’essència de la tradició agrícola i
ramadera de la comarca d’Osona, però també amb

La fira es concentrarà principalment a la zona del

d’aquesta escola, els participants no es desplaçaran

un programa d’activitats relacionades que el fan més

recinte d’El Sucre, on hi haurà mostres ja consoli-

a les explotacions sinó que es portaran 65 exem-

popular. L’any passat van visitar-lo prop de 200.000

dades com les del bestiar —ovelles, aviram, porcs

plars de 15 granges a la fira i la formació es farà in

persones. Les exhibicions i els concursos ramaders,

i vaques de diferents races com la Llemosina, la Pi-

situ.

les mostres de productes agrícoles de proximitat i

rinaica i, per primera vegada, la Fleckvieh—, auto-

També hi haurà el Concurs Català de Canals Porci-

d’energies renovables, les demostracions eqüestres i

mòbils, maquinària agrícola i vehicles industrials.

nes i el Concurs de Vaca Bruna del Pirineu, amb un

la gastronomia protagonitzaran una de les fires amb

Una de les novetats és la celebració per prime-

centenar d’exemplars seleccionats de diverses co-

més història de Catalunya.

ra vegada a Vic de l’Escola de Jutges Ramaders de

marques com el Berguedà, el Ripollès, el Pallars So-

El conseller Felip Puig serà el pregoner d’aquesta edi-

Frisona, on s’ensenyarà als 120 participants d’arreu

birà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, la Vall d’Aran

ció, el dia 10 d’abril a les 19.30 h, a la Sala de la Colum-

de l’Estat espanyol a puntuar morfològicament les

i Osona.

na de l’Ajuntament.

vaques de raça perquè puguin aplicar-ho a les seves

Tot això complementat amb les jornades tècniques
Segueix a la pàgina 14>>

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

C. Molí d’en Llobet, 15
Pol. Ind. Malloles
08500 Vic
Tel. / Fax 938 891 410

www.poliesterpelegrina.cat

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
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Vicreu va més enllà

de la venda de productes i ofereix serveis personalitzats en jardineria
L’empresa osonenca, líder del sector a Catalunya, posa a disposició dels seus clients serveis integrals i maquinària de primeres marques

V

Adriana Delgado
Els clients de Vicreu també tenen l’oportunitat de fer

Catalunya, ofereix nombrosos serveis propers i in-

un pla de manteniment del seu jardí. Professionals

tegrals als seus clients. El tracte personalitzat que

de l’empresa es desplacen fins a casa seva, en fan un

dóna Vicreu, amb més de 60 anys d’història, és el

estudi i entreguen una guia-calendari que inclou el

seu principal valor afegit i diferencial, i amb qualitat i

com, el quan i el perquè han de cuidar el terreny i amb

competitivitat es manté com la marca capdavantera

quines eines, segons les necessitats i disponibilitat. A

del país.

més, Vicreu lloga maquinària per a feines puntuals,

Acabats d’entrar a la primavera, pren especial impor-

donant la possibilitat als clients de tenir el seu jardí en

tància en aquest punt del calendari l’assessorament.

condicions sense haver de fer una despesa inneces-

Vicreu ofereix un gran ventall de cursos de formació

sària. En la mateixa línia de facilitar l’accés als millors

gratuïts per ensenyar als seus clients a tenir cura del

productes, també ven maquinària d’ocasió.

seu hort, fer un bon manteniment del seu jardí o dis-

Pel que fa a les novetats, com a especialista en ven-

senyar de la millor manera el seu balcó o terrassa,

da i reparació de les principals marques de jardine-

entre d’altres. Una altra possibilitat d’aprendre o re-

ria, agrícola i forestal, cal destacar la maquinària de

soldre dubtes sobre jardineria a Vicreu és el consul-

bateria STHIL, en coherència amb l’aposta per les

tori on-line, on es poden enviar preguntes, que seran

energies renovables, el respecte pel medi ambient

respostes en un màxim de 24 hores per algun dels tres

i l’estalvi energètic. Vicreu també disposa del robot

especialistes en matèries tècniques, comercials i me-

tallagespa Automower de Husqvarna, un produc-

càniques. L’assessorament personalitzat i especialit-

te nou i que facilita la vida de l’usuari, i dels tractors

zat és una aposta ferma de la casa, consolidada amb

tallagespa Gir Zero, que tallen la gespa d’una forma

l’oferiment d’aquests serveis que completen d’altres

divertida i eficient alhora.

més habituals, com l’assistència i la reparació de la
maquinària.

Més informació a www.vicreu.net

Un dels cursos de formació gratuïts impartits per Vicreu.

Maquinària de bateria STIHL, una novetat en primeres marques.

Fotos: JORDI CABANAS

Vicreu, l’empresa líder del sector de la jardineria a

Robots tallagespa, són nous i faciliten la vida a l’usuari.

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

A/e perforacions@casany.e.telefonica.net
Tel./Fax 938 890 858 - Mòbil 608 995 963
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que centraran el debat en el tractament de purins,
la reforma de la Política Agrària Comunitària (PAC)
i l’agricultura i la ramaderia ecològiques. El programa de les jornades es farà al llarg de tota la setmana
del Mercat del Ram i hi col·laboren diferents entitats com el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Universitat de
Vic, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
(JARC), l’Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC), entre d’altres.
Les exitoses “Compra pagès”
JORDI CABANAS

i Lactium, al nucli antic
Per segon any, el Mercat del Ram acollirà la mostra
Compra pagès, a la rambla del Passeig, on els visitants podran comprar productes de la terra directament al productor. Hi haurà una vintena de parades

El Mercat del Ram s’aprofita per presentar les últimes novetats en maquinària agrícola.

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

tallErS CaStaNy, S.C.p.
C/ MAS LES VINYES, 30
POL. INDUSTRIAL MAS LES VINYES
08570 torElló

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

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

ASSESSORIA LABORAL I FISCAL

PL. CATALUNYA, 15

TEL. 938 502 600 FAX 938 502 119

08512 ST HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

E-MAIL:vigue@assessoriavigue.com

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
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que oferiran vedella, porc, ous, aviram, hortalisses,
embotits, oli, melmelades, conserves artesanes,
mel i herbes remeieres.
L’itinerari es podrà seguir amb una altra mostra artesana. Els amants del formatge i dels derivats làctics tindran al seu abast més de 500 formatges i tot
tipus d‘activitats amb la seva degustació. Serà a la
sisena edició de Lactium, que aquest any s’ubicarà
a la plaça dels Màrtirs. Tampoc hi faltaran vins amb
denominacions d’origen catalanes i cerveses artesanes. En total, uns 50 expositors.
Al Temple Romà s’hi han programat quatre activitats relacionades: un maridatge de formatge,
música i cervesa, que comptarà amb la participaJORDI CABANAS

ció d’Ernest Crusats del grup La Iaia, dos sopars
amb maridatges de vins i formatges (un d’ells a
les fosques) i el concurs de formatges Lactium. Els
tiquets per a aquestes activitats, que tenen un
aforament limitat, es poden comprar a l’Oficina

El Mercat del Ram és un punt de trobada i de negoci de referència per al sector ramader

de Turisme.

dia 12 d’abril a les 16 h, serà amb l’espectacle Sercam

d’activitats lúdiques com un concurs de globus ae-

Shows de l’osonenc Santi Serra, basat en la doma de

rostàtics, un parc infantil d’inflables, exhibicions

Exhibicions eqüestres, a la zona esportiva

cavalls en llibertat només amb la veu. Els especta-

castelleres, un torneig de bitlles catalanes, visites

Els últims anys, els cavalls han anat guanyant ter-

dors podran veure cavalls capaços de ballar, de pin-

romàniques i medievals i diverses competicions es-

reny dins el programa del Mercat del Ram i ja comp-

tar..., és a dir, cavalls artistes.

portives, a més del tradicional mercat de palmes i
palmons a la plaça Major.

ten demostracions eqüestres, que es reparteixen en
dues pistes: concursos de doma clàssica, carrussels,

Mercat de palmes, a la plaça

salts d’obstacles, horseball i volteig. La cloenda, el

Durant tot el cap de setmana, la ciutat s’omplirà

EL TAXI DE TORELLÓ

Més informació: www.vicfires.cat

(7 PLACES)
ISRAEL
Trasllats aeroports
Viatges per empreses

T. 606 67 77 99

irrataxi@gmail.com

Nou Restaurant

NAU
DE LLOGUER A VIC

Cuina i tastets “de León” — Cuina de mercat —
Dinars d’empresa — Banquets — Reunions Faminliars …

Carrer Torelló, 35
08500 Vic
Tel. 93 889 19 50
A/e cocinero.60@hotmail.com

Tancat els dimarts per festa setmanal excepte festius

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

