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Santiago
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El passat 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, data propícia per a promoure entre
nosaltres la importància de prendre consciència de què cal protegir els recursos naturals. L’actual sistema productiu ens ha portat a la degradació del medi ambient i ens està posant en alerta, cada vegada
més, davant la magnitud del problema.
El progrés econòmic i industrial de la humanitat de forma descontrolada i desequilibrada amenaça tant
la vida de les persones, sobretot aquelles que viuen en condicions més vulnerables, com la supervivència de les espècies animals.
Una de les principals causes del deteriorament continu del medi ambient és el model de producció i consum, sobretot en els països industrialitzats, que evidencia la impossibilitat de seguir mantenint uns estils de desenvolupament que s’han basat en l’explotació i en un abús creixent dels recursos més preuats
de la natura. I això fa que es generi una situació socioeconòmica i ambiental amb greus problemes per a
les actuals generacions i les del futur.
Com a conseqüència, el canvi climàtic és també des de fa temps un tema que ens afecta a tots. Raó per
la qual els experts recomanen un seguit de mesures que cada persona pot incorporar a la seva vida per
frenar l’escalfament global, ja que és una amenaça real de la indústria i la tecnologia que podem evitar
amb petites accions.

economista.

Hem de ser conscients d’aquest deteriorament per poder assumir responsabilitats sobre la contamina-
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la degradació del nostre ecosistema. Defensar el medi ambient forma part del nostre deure. No es trac-

com empresarial en defensa del nostre entorn, buscant solucions perquè s’impedeixi la contaminació i
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Un nou futur a la vista
per la indústria gràfica
Impremta Mater

La indústria gràfica està plenament immersa en un sector punter que utilitza la innovació
i el canvi com a eina de treball. Serà necessari utilitzar la capacitat creativa de les empreses
que representen el sector per trobar una manera de reinventar el negoci dins una realitat
econòmica que no tornarà a ser mai més la mateixa.

N
Redacció

Normalment quan es parla d’indústria gràfica es

buixat una nova realitat per les empreses. DBK, em-

tori el 22% de les empreses del sector. Per altra banda

tenen en compte totes aquelles activitats que te-

presa del grup CESCE especialitzada en elaboracions

és un sector on predominen les petites empreses.

nen a veure amb el tractament de la pre- impressió

d’estudis sectorials, en la seva darrera anàlisi ens

Les cinc primeres empreses només acaparen un 11%

– tractament de text i de la imatge- , el món de la

parla de què el sector de les arts gràfiques ha hagut

de la producció. Sobre el valor total de la producció

impressió en totes les seves formes, offset, serigra-

de reduir la seva mida al voltant del 45% des de l’any

de l’any 2012 la impressió és el sector més potent en

fia, impressió digital, fins als acabats del producte

2007, acumulant 6 anys seguits de caigudes de de-

quant a volum de negoci, acaparant el 63% del total

i l’enquadernació. Aquesta activitat econòmica té

manda, la qual cosa ha obligat a fer plantejaments

de la producció. Segueix la pre-impressió amb un pes

encara molt d’artesanal, està considerat un servei

de canvi radical de rumb. De tota manera, i de forma

del 30% i finalment l’ edició s’emporta la resta.

amb molta part de creació gairebé artística, però al

semblant a d’altres sectors, la caiguda de l’activitat

mateix temps té un marcat caràcter industrial. És

es va veure una mica frenada l’any 2013. Si bé en glo-

Per l’any 2014 sembla que el sector encara pot conti-

una activitat que demana inversions en maquinària

bal l’any 2012 l’activitat va retrocedir gairebé un 13%,

nuar caient, però segurament d’una forma més mo-

amb molts automatismes i electrònica, la qual cosa

l’any 2013 el retrocés va ser només d’un 7,5%, situ-

derada. DBK estima que aquest retrocés se situarà al

vol dir una tecnologia complexa i avançada per fer

ant-se en un volum total d’activitat anual de 3.050

voltant de l’1 o 2%, al voltant de 3.000 milions d’eu-

producció seriada i amb una logística sofisticada.

milions d’euros.

ros. Això, a part de ser una bona notícia, significa que
l’exportació continuarà incentivant la demanda. S’ha

Els clients d’aquesta activitat són molt variats i van
des d’editorials de llibre, empreses, entitats o sec-

Segons l’estudi de DBK, a gener de 2013 hi havia

de tenir en compte també que els sectors que més

tor públic.

comptabilitzades a Espanya 13.500 empreses d’arts

han contribuït a la davallada, el sector de la publici-

gràfiques i de serveis relacionats. Entre gener de

tat i el sector editorial, experimentaran també una

El sector dins el context econòmic actual

2008 i 2013 el número d’empreses es va reduir en

certa recuperació que pot contribuir a canviar una

La realitat econòmica d’aquests darrers anys ha di-

2.600 unitats. Catalunya té ubicades en el seu terri-

mica la tendència negativa dels darrers anys.

Imatge de l’espai de treball de la impremta Mater.

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS

4 | L’Especial La indústria gràfica

La impressió digital de gran format, un dels futurs de la producció gràfica. Impremta Mater.

La necessitat de reinventar el negoci gràfic

per raó d’economies d’escala i degut a un major accés al finançament i a una major

En l’editorial de la revista del gremi de la indústria i la comunicació gràfica de Cata-

disposició de recursos humans, poden tenir accés a la innovació, tant en la vessant

lunya, en la seva edició de gener a març de 2014, el seu president Francesc Hostench

més interna d’investigació en I+D, com en l’accés a les inversions en nova tecno-

parla de la necessitat de reinventar el negoci gràfic dins del context actual. El sector

logia. De tota manera els petits tallers que formen part del sector també tenen

de la indústria gràfica sembla ben preparat per seguir l’estela de la desitjada recu-

alguns avantatges a l’hora d’innovar, com poden ser una major flexibilitat, menor

peració econòmica. Sobretot aquells sectors més lligats directament a l’activitat de

burocràcia o la necessitat de treure rendiment immediat de les innovacions per

les empreses, com poden ser per exemple el packaging o l’etiquetatge, poden ser els

tal de seguir presents en el mercat. L’explosió de la tecnologia digital en els darrers

primers a reaccionar. De tota manera Hostench ens avisa també de què malaurada-

anys ha obligat les empreses a fer inversions importants en nova tecnologia, difí-

ment per alguns sectors els temps daurats no tornaran. Per exemple el suport –sigui

cils d’amortitzar degut a l’estancament del mercat en els darrers anys.

paper o electrònic- ja no és el mitjà de referència fonamental. La impressió comercial
segurament que no abandonarà el suport paper del tot, però haurà de ser necessà-

Com en d’altres sectors, individualment cada empresa s’ha de focalitzar en reduir

riament multicanal per arribar al públic objectiu de la manera més eficient possible.

costos centrant els esforços per aconseguir crear un producte de més valor afegit,

Abans comentàvem que les exportacions continuaran tivant del sector al 2014. Això

la qual cosa és fàcil de dir, però hem d’anar més enllà de la nostra zona de confort

obligarà per exemple que el llibre hagi de ser per un públic multinacional i amb di-

habitual per aconseguir-ho. Invertir en tecnologia digital pot ajudar a poder fer de

ferents llengües, essent l’anglès un vehicle fonamental a considerar. Ja sabem que

forma més competitiva, projectes personalitzats de tirades curtes. Aquest país es

crisi i canvi són dues cares de la mateixa moneda i cal aprofitar aquest impuls per-

caracteritza per tenir persones amb molt talent creatiu i amb un caràcter empre-

què segons diu Hostench el canvi és aquí i és per sempre. Crisi també pot ser sinònim

nedor, per tant de ben segur les noves generacions sabran entomar tots aquests

d’oportunitats i és veritat que el sector, en la seva vessant més purament industrial,

reptes per aconseguir donar un gir positiu a un sector amb un fort arrelament i

pot veure’s afavorit pels avenços tecnològics en el sector informàtic, en la robòtica i

amb molt de camí per recórrer.•

en les comunicacions. Afrontar aquest repte és començar a plantejar el futur.
Per superar el repte caldrà l’empenta i la col·laboració entre diferents empreses.
El sector està format per empreses petites que tenen poc poder davant els proveïdors de paper o de tecnologia més sofisticada. Per sortir a competir internacionalment també fa falta massa crítica i la unió de diferents empreses podria ajudar
a aconseguir contractes a nivell internacional. Sovint s’ha constatat que les empreses més grans poden accedir més fàcilment a la innovació ja que normalment,

C. Sant Bartomeu, 3
08570 TORELLÓ

Telèfon: 93 850 48 91
a/e: copyges@garecosanvoltrega.com
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Passeig Ferrocarrils Catalans, 110
08940 CORNELLÀ
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Fax 93 300 24 61
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Impremta Mater,
innovació i eficiència en
impressions gràfiques
L’empresa s’ha traslladat a unes noves

JORDI CABANAS

instal·lacions, on ofereix un servei personalitzat

I

Adriana Delgado
Impremta Mater és una impremta de Vic que ofe-

de tall, displays de mida gran, etiquetes...).

així com sostenibilitat en tots els processos de tre-

reix tot tipus de solucions gràfiques. Amb una llarga

A través de la plataforma online, els objectius prin-

ball i compromís social amb el territori.

trajectòria professional com a impremta tradicio-

cipals de Mater són millorar l’eficiència, minimitzar

Mater ha complert més de 50 anys en el sector de les

nal, ofereix un servei impecable al seus clients i és un

errors i agilitzar processos de manera sostenible per

arts gràfiques i es manté a l’avantguarda de les tec-

referent en el sector, en la impressió digital i l’òfset

oferir un millor servei als clients.

nologies del sector, creant un nou model d’imprem-

de qualitat. Amb la unió de l’experiència i la seva ca-

Mater ofereix productes de qualitat a preus competi-

ta, adaptada als nous temps, i millorant el servei.

pacitat tecnològica, Mater ha fet un pas endavant,

tius, gràcies a l’automatització de processos.

Entre les millores hi ha el trasllat a unes noves instal·

aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves

La pàgina web permet un procés de compra àgil i in-

lacions, més modernes i àmplies, la creació d’un es-

tecnologies, i ha creat un lloc web d’impremta onli-

tuïtiu, amb els pressupostos online al moment; un

pai on s’hi ven el paper al detall, la qual cosa permet

ne: www.impremtamater.com. També ha innovat

lliurament ràpid, puntual i gratuït a tota la província

a la impremta oferir una atenció als clients més com-

amb la introducció d’un plotter de gran format (vinils

de Barcelona; innovació i creativitat en els projectes,

pleta i personalitzada. •

Impressors amb empremta/ 1957
revistes, etiquetes, targetes, sobres, cartes, llibres, invitacions, desplegables, capses, carpetes projectes,
carpetes classificadores, calendaris de sobretaula, faldilles calendaris, calendaris pared, vinils decoració,
vinils impresos, paper per paret personalitzat, cartells, cartelleria de gran format, enquadernacions,
servei de disseny...
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Canvis en els sistemes de cotització per les empreses.

El nou fitxer CRA i el sistema CRETA.
El nou sistema de cotització a la Seguretat Social comportarà una major exigència d’informació i control per part de les empreses
però pot ajudar a simplificar els tràmits i a dotar de major transparència al sistema.

E
Redacció

El nou sistema d’enviament d’informació CRA

trar en vigor a finals d’aquest any 2014. El sistema

tació del nou sistema. Per tal de què el sistema de

El 13 de març passat es va obrir el termini per po-

de Control de Recaptació per Treballador vol ser un

facturació funcioni cal que les dades siguin correc-

der informar a la Seguretat Social dels conceptes

sistema de liquidació directa que ha de canviar el

tes, tot i que els errors detectats podran ser corre-

retributius abonats als treballadors (CRA), d’acord

mecanisme de presentació de les liquidacions i ha

gits per l’empresari fins al penúltim dia del mes de

amb la nova obligació introduïda pel Reial Decret

de ser al mateix temps una nova filosofia de treball,

presentació. Per altra part, els empresaris podran

Llei 16/2013. Fins a finals de mes s’haurà d’informar

gairebé una nova cultura de la comunicació entre

conèixer sempre el càlcul abans de què s’enviï el cor-

de les retribucions meritades des del 22 de desem-

l’Administració i les empreses. Mentre que en el sis-

responent rebut de liquidació.

bre 2013 fins al 28 de febrer de 2014. A partir del mes

tema actual l’empresa envia informació de les cotit-

d’abril s’informarà només de les retribucions meri-

zacions realitzades i posteriorment la TGSS retorna

Segurament aquest sistemes de control volen op-

tades el mes anterior. Per tal de complir amb aques-

confirmació de què els càlculs de cotització són cor-

timitzar les liquidacions i evitar situacions de frau

ta nova obligació, la Tresoreria ha creat un nou fit-

rectes, amb el nou sistema serà la Seguretat Social

detectades. Coneixent la naturalesa de tots els

xer CRA de Conceptos Retributivos Abonados que

qui enviarà la informació de les cotitzacions segons

conceptes retributius és més difícil que les empre-

s’ha d’enviar a través del sistema RED. Des del març

les dades de què disposi, de manera similar als ac-

ses cotitzin malament. Quan es va aprovar el nou

de 2014 està disponible la nova versió de Winsuite

tuals esborranys que l’Agència Tributària envia a

RD 16/2013 de 20 de desembre, tothom es va fixar

32 que incorpora la possibilitat d’enviar aquesta in-

cadascun dels treballadors. L’empresa simplement

més en la cotització dels conceptes amb espècie

formació. Pel que fa a l’extensió de la norma és ab-

haurà de verificar que la informació sigui correcta i

que no pas amb aquest nou control. Efectivament,

soluta: totes les empreses amb treballadors que es-

només haurà de confirmar per tal de què es realitzi

la nova obligació de cotitzar els pagaments en es-

tiguin dins el Règim General de la Seguretat Social

el pagament. El nou sistema va una mica més enllà

pècie ha fet aflorar situacions en les quals algunes

estan obligats a fer aquesta nova comunicació.

ja que la informació s’enviarà a nivell de cada treba-

empreses pagaven una part important del salari

llador, es passarà al model actual basat en l’autoli-

que hauria de ser fix de conveni com a espècie, plu-

A nivell pràctic aquesta obliga les empreses, i de re-

quidació amb el sistema de fitxers FAN i s’anirà cap

sos de transport, tiquets restaurant o altres con-

bot els seus assessors i despatxos professionals, a

a un nou model de facturació.

ceptes que fins a l’aparició de la nova llei estaven
exempts de cotització. Empreses que cotitzaven

comunicar a la Seguretat Social tots els conceptes
salarials inclosos, cotitzin o no i encara que supe-

Major control hauria de ser compatible amb

a temps parcial sense que el mateix treballador en

rin els límits de cotització de cada període. És a dir,

agilitat i eficàcia.

tingués consciència, per això també actualment i

amb el simple enviament d’una informació telemà-

La Tresoreria té com a objectiu fonamental eliminar

a partir del nou RD, cal informar del detall de les

tica a través del fitxer CRA, l’Administració tindrà

de forma total el suport paper i evitar la necessitat

hores cotitzades als treballadors a temps parcial.

tot el detall dels conceptes inclosos en el salari. Per

d’atenció personal a les oficines. Amb aquest siste-

Evidentment dins els objectius bàsics del nou sis-

classificar-ho hi ha una taula (Taula T-84 del siste-

ma es vol també que el treballador tingui sempre

tema de càlcul, tan en el cas del CRA com en el nou

ma RED), que facilita la mateixa Tresoreria, amb els

disponible la informació de la seva cotització a la

sistema CRETA està el tenir un major control sobre

diferents conceptes i epígrafs a través dels quals

Seguretat Social i fer també la informació més fia-

la recaptació en uns temps complicats per la bos-

s’ha de classificar cada concepte pagat a la nòmina.

ble. Hi ha alguna relació entre la necessitat d’enviar

sa de la Seguretat Social. Hem d’esperar, però, que

Cal informar si una quantitat es paga com a hores

el fitxer CRA i la preparació pel nou sistema CRETA?

un major control de la informació vulgui dir enca-

extres, dietes, plusos de transport, indemnitzaci-

Sembla lògic tot i que no es reconeix directament

ra més fiabilitat del sistema de cotització que en

ons o bé complements voluntaris de malaltia.

una relació directa. Per tal de què el nou sistema

els darrers anys i sobretot a partir de l’aparició del

funcioni cal que les empreses garanteixin que la

sistema RED, ja funciona de forma molt efectiva.

CRETA o el futur canvi en el sistema de cotitzar.

informació de què disposen és la mateixa que té la

Cal evidentment perseguir el frau i augmentar la

Aquest nou sistema de control haurà de ser compa-

Seguretat Social. Aquest aspecte és fonamental i la

transparència, però sense que això signifiqui sacri-

tible també amb el sistema CRETA que hauria d’en-

Tresoreria insisteix en la documentació de presen-

ficar l’agilitat dels tràmits. •
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Convertim els polígons en una base per
atraure i crear empreses competitives

Superar l’estancament de la demanda de sòl i naus industrials seria un bon indici de recuperació econòmica. Fa falta però esmenar els
errors del passat gestionant els equipaments existents perquè puguin ser la base per a la recuperació d’una nova activitat econòmica
sostenible i amb garantia de futur.

O
Redacció

On ens porta la situació actual ?

Potser per aquesta necessitat de planificar, el sòl in-

Segons denuncia la UPIC (Unió de Polígons Indus-

Podem dir que la situació actual del sòl industrial és

dustrial s’ha convertit en objecte de molts estudis.

trials de Catalunya) la manca d’un marc normatiu

fruit de les polítiques seguides en els darrers anys.

A grans números, podem dir que a Catalunya hi ha

fa que més del 50% d’aquests polígons presentin de-

La conclusió a la qual arriben molts dels agents im-

al voltant de 1.750 polígons industrials que abasten

ficiències i que la desocupació estigui xifrada en un

plicats en els polígons és que va mancar planifica-

unes 32.000 ha, segons l’Institut d’Estudis Regionals

40%. La Cambra de Comerç i altres institucions fa

ció en els anys daurats i ara estem pagant la conse-

i Metropolitans de Barcelona. La meitat dels Polí-

temps que denuncien la manca de regulació dels po-

qüència d’una rauxa especuladora poc planificada i

gons estan dins l’àrea Metropolitana, el 15% al Camp

lígons i la deficiència en els serveis que ofereixen a les

una mica irracional. Actualment, per exemple, hi ha

de Tarragona, l’11% a les comarques gironines igual

empreses, tot i que aquestes paguen molts impos-

demanda a prop de la zona metropolitana de Barce-

que a les comarques Centrals, a Ponent el 8%, el 4,3%

tos que haurien de servir per millorar la seva situació.

lona, però hi ha oferta en zones on mai ningú hau-

a les Terres de l’Ebre i el 0,5% a Aran. De tota manera,

Actualment no s’entén un polígon industrial sense

ria demanat que es construís un polígon industrial,

aquesta manca de planificació fa difícil encara actu-

l’accés a banda ampla.

és a dir que no en tots els municipis hi ha d’haver un

alment diagnosticar exactament quant sòl industri-

polígon industrial com es pretenia. Aquesta política

al en condicions tenim. El que sí sembla clar és que a

És necessari preparar doncs els polígons per un canvi

ha portat problemes importants a les Administraci-

Catalunya hi segueix havent un excés d’oferta de sòl

que sembla que està a la vista. La consultora interna-

ons ja que els polígons tenen necessitat de serveis,

industrial i, el que és pitjor, una oferta segurament

cional Jones Lang Lasalle analitza el comportament

de connectivitat i de comunicacions normalment

obsoleta que no compleix les necessitats de les em-

del mercat industrial i logístic. Durant el 2013 l’anàlisi

amb un cost elevat.

preses ni els estàndards per a les multinacionals.

de la demanda demostra que pràcticament no hi va-

La vida és verda
PAE d´Osona · Mas de la Mora 12F · 08500 Vic 93 889 33 52 · vicreu.net
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ren haver operacions significatives de sòl industrial i
logístic. Destaca sobretot una demanda important
de parcel·les de grans dimensions, per les quals fins i
tot hi ha una manca d’oferta a prop de Barcelona. Hi
ha encara una manca de finançament per les operacions de compra de naus i sòl industrial, la qual cosa
fa que la majoria d’operacions es facin amb recursos
propis. Els preus del sòl logístic s’han mantingut estables en els darrers trimestres, amb mínims de 150
€/m2 i màxims de 400€/m2.
Pel que fa a les naus, segons la consultora Estrada
& Partners durant el primer trimestre de 2014 hi va
haver un augment del número d’operacions, però
hi ha una disminució de la superfície contractada.
La contractació de naus logístiques acumulada ha
pujat a 57.256 m2, estant localitzada el 100% a la pride què una part molt important d’aquest moviment
(78,11%) correspon a empreses que han canviat les
seves instal·lacions per situar-se en un lloc estratègicament més favorable en un moment on hi ha naus
disponibles a un preu assequible. Només el 21,8% es
tracta de noves operacions. La taxa de desocupació
de naus logístiques és actualment del 22,04%, amb
diferències significatives entre la primera corona de
Barcelona (17%), o un 34% a la tercera corona.
Una mirada cap endavant o què volem pel futur?
Per mirar endavant hem de fixar-nos amb algun
exemple d’èxit com el 22@ de Barcelona, que tot i ser
un exemple d’una infraestructura no pròpiament industrial ens ensenya com s’adapta una ciutat al nou
teixit productiu i buscant la nova demanda dels nous
sectors econòmics. Farà falta molta imaginació per
donar sortida a l’oferta obsoleta en aquells polígons
en els quals difícilment s’hi podran ubicar empreses.
També s’han de fer previsions dins un escenari de
com a mínim cinc anys vista, quan previsiblement la
situació econòmica sigui millor que l’actual. Quan hi
torni a haver demanda tindrem els espais adequats
per ubicar els nous negocis, o bé tindrem les naus
construïdes durant la bombolla immobiliària que actualment estan caient a trossos? Tindrem sòl indus-

JORDI CABANAS

mera corona de Barcelona. S’ha de tenir en compte

Indicar correctament les zones és clau per localitzar a les empreses ubicades en els polígons.

trial de qualitat per ubicar empreses multinacionals

de primer nivell a Catalunya, hem de garantir uns en-

que es vulguin instal·lar al nostre país? Hi haurà ser-

torns adequats, i això passa per donar-los la impor-

veis adequats i actualitzats per a les empreses quan

tància estratègica que es mereixen. No pot ser que

la situació econòmica millori?

els polígons industrials s’hagin convertit en el calaix
de sastre on s’hi ubiqui tot allò que la societat no vol

Hem de convèncer als Ajuntaments i a les Adminis-

a prop de casa seva: discoteques, locals nocturns,

tracions de la importància de la logística per a les

tot allò que sembla que comporti incomoditat se si-

empreses i de saber preparar el terreny per aprofitar

tua als polígons de forma semi clandestina, posant

les fortaleses de la situació geogràfica de Catalunya.

de manifest el seu caràcter marginal. Per altra ban-

La situació en un lloc privilegiat dins el futur eix Me-

da són espais on és difícil accedir sinó és en vehicle

diterrani, i també la importància creixent del Port de

privat i on trobar una adreça es podria convertir en

Barcelona com a centre logístic i estratègic per a les

un joc de pistes força divertit si no fos perquè les per-

empreses que volen operar a diferents països; són

sones que busquen una localització normalment te-

punts forts que no s’han de desaprofitar. Catalunya

nen poc temps per perdre.

s’està posicionant internacionalment i està atraient
empreses. Hem de ser capaços si és necessari de fer

Actualment les empreses cada cop són menys con-

vestits a mida i adaptar les normatives existents a

taminants i això obre noves oportunitats de loca-

les necessitats de les empreses que poden donar vi-

lització de les indústries en llocs propers als cen-

talitat al sòl industrial existent.

tres urbans. Per altra banda, segurament també es
podrien aglutinar alguns polígons per aconseguir

Si volem fomentar la localització de teixit industrial

massa crítica i poder formar peces de major dimen-

• 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

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
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sió per ubicar companyies que demanen naus de
grans dimensions. Això passaria per abandonar les
polítiques d’Ajuntament petit i demanar ajuda a
Organismes reguladors de caire supramunicipal i
amb una visió més global del territori i de les seves
necessitats.
En el sentit d’agrupar esforços entre el sector privat i
el sector públic, la tasca d’una institució com INCASOL ha de servir per a liderar tot aquest esforç que
s’ha fer per aconseguir tenir un sòl industrial competitiu i orientat a la millora per poder captar empreses
i generar llocs de treball. Dins els seus objectius està
precisament desenvolupar projectes de caire supramunicipal, evitant la dispersió en projectes de petites dimensions que comporten problemes de manca
de manteniment sostenible de les instal·lacions. Les
línies d’actuació són clares en el sentit de buscar un
creixement sostenible del sòl industrial i de les naus
logístiques buscant atraure sectors de qualitat, do-

JORDI CABANAS

de disponibilitat de sòl disponible i creant problemes

Els polígons industrials són la base de moltes activitats econòmiques.

tant els polígons d’accés a les noves tecnologies de
banda ampla, amb bona senyalització i bons accessos. Per tal de crear uns principis d’actuació INCASOL

un conjunt de directrius per poder realitzar projectes

de ser la base per la creació de nous sectors em-

ha publicat el Llibre d’estil dels sectors d’activitat

que dotin de futur a les infraestructures.

presarials que han d’ajudar a recuperar el teixit

econòmica dins el qual, recollint l’experiència acu-

Podem dir que la qualitat de la nostra oferta de

perdut, donant noves oportunitats laborals a les

mulada des de la seva creació l’any 1980, pretén crear

sòl industrial diu molt de nosaltres com a país i ha

noves generacions. •

10 | L’Entrevista

Santiago
Niño Becerra,
economista.

“El 2020, la taxa
d’atur se situarà
entre el 14% i el 16%,
i la de subocupació,
entre el 6% i el 10%”
Diuen que després de la tempesta sempre torna a sortir el sol.
El problema arriba quan es comença a intuir que aquests raigs
tímids i incipients mai no tornaran a escalfar com abans. Aquest
és el contundent veredicte de l’economista Santiago Niño Becerra
(Barcelona, 1951), catedràtic d’Estructura Econòmica a la IQS School
of Management (Universitat Ramon Llull, Barcelona) des de l’any
1994 i autor dels llibres El crash del 2010, Más allá del crash i Diario
espanyol, la instauració de governs de tecnòcrates a Europa o el
bluf dels il·lusoris brots verds, l’expert analitza amb escepticisme un
horitzó econòmic incert i que convida a contenir la respiració. Una
inquietant radiografia per a pensar-hi.

JORDI CABANAS

del crash. Artífex de vaticinis com l’hecatombe de l’atur a l’Estat
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C
Cèlia Roca

Certs indicadors semblen apuntar una tèbia

La crisi també ha esborrat del mapa l’estat del

millora de l’economia espanyola, tot i que les

benestar tal com el vam conèixer. Ha marxat per

xifres de l’atur continuen desfermades. Fins

sempre?

quan haurem d’esperar per assistir a la creació

Si parlem del model de protecció social, aquest es-

d’ocupació neta?

quema es va instaurar per raons molt concretes

Depèn del que s’entengui per ocupació neta. Si ens

que ja no es donen, com ara la guerra freda i la post-

referim a una estructura de l’ocupació i de la pobla-

guerra, i amb unes condicions que ja no hi són: una

ció ocupada com la del 2006, mai. Considero que

esperança de vida de 65 anys, una situació de plena

l’Estat espanyol s’encamina cap al que jo anomeno

ocupació, la creença que el creixement econòmic per

la societat un terç: un terç d’exclosos, un terç de pre-

temps indefinit era possible... El model de protecció

caris i un terç de persones que se sentiran segures i

social que vam conèixer ja no és ni necessari per al

que actuaran amb confiança mentre ho siguin. Això

sistema ni sostenible, encara que disminueixi l’espe-

significa un atur estructural molt alt i un nivell de

rança de vida, que és el que succeirà a mesura que es

subocupació [basada en feines esporàdiques o amb

vagi reduint la protecció estatal.

una dedicació horària molt reduïda] elevadíssim.
Les pensions no se salvaran de la crema.
Un estudi elaborat per un catedràtic de la UAB

Així és.

afirma que, encara que no es generessin nous
llocs de feina, la taxa de desocupació caurà fins

Un altre factor que sembla renyit amb la sos-

al 14% el 2020 pel descens de la població activa.

tenibilitat és el deute públic espanyol, que en-

Comparteix aquest pronòstic?

guany quasi ha arribat al 100% del PIB.

Sí. Jo fixaria aquest percentatge entre el 14% i el 16%,

No és sostenible, en absolut, però no només per a

però penso que aquesta serà la taxa d’atur estruc-

l’Estat espanyol, sinó per a ningú. I a això se li ha de

tural total. A això caldrà afegir la subocupació que

sumar el deute privat, que equival al 250% del PIB.

podria oscil·lar entre el 6% i el 10%, segons les èpoLa recent abdicació de Joan Carles I està donant

ques i el moment.

L’Estat espanyol
s’encamina cap al
que jo anomeno la
societat un terç: un
terç d’exclosos, un
terç de precaris i un
terç de persones que
se sentiran segures
i que actuaran
amb confiança
mentre ho siguin”
Si es proclamés
la independència
de Catalunya, els
serveis podrien
millorar d’entrada,
però penso que el
ciutadà del carrer
no notaria de
manera immediata
una millora en
la seva renda”

encara més visibilitat i protagonisme als partits
Un panorama gens engrescador... Quins efec-

d’esquerra. Creu que això es pot traduir en vots

Penso que els resultats de les eleccions al Parlament

tes tindrà per als ciutadans aquesta manca

i en un canvi de color —i polítiques econòmi-

europeu són conseqüència de la situació econòmi-

d’oportunitats laborals?

ques— al Parlament espanyol?

ca en què Europa es troba immersa. Haurien estat

Això ens aboca a un retrocés imparable de la classe

En una economia postglobal com en la que estem

imaginables aquests resultats el 2006, quan Europa

mitjana i de la renda, a una disminució de la recap-

vivint, penso que la forma de l’Estat, si no és presi-

“anava bé”?

tació fiscal i a una caiguda de la despesa pública i

dencialista, i la cara del cap de l’Estat importen molt

del consum.

poc. Qui recorda el nom de l’actual president de la

Quin paper tindrà l’economia europea davant

República Federal d’Alemanya?

les potències emergents?

Davant d’aquest escenari, no és pas estrany

Els països emergents són qüestionats. Els anome-

que molts es plantegin fer el salt a l’emprene-

I arribem a la mare de totes les preguntes: veu

nats BRICS [el Brasil, Rússia, l’Índia, la Xina i Sud-

doria. Quina recomanació els donaria perquè el

factible una Catalunya independent des del

àfrica] ja no són l’ombra del que es va pensar que

seu projecte tingui èxit?

punt de vista econòmic?

serien. I pel que fa als MITSK [Mèxic, Indonèsia, Tur-

L’emprenedoria només és una sortida per a una mí-

Hi ha estudis que apunten que sí, com el de les doc-

quia i Corea del Sud], ni tan sols van arribar a for-

nima part de la població. Un emprenedor no es fa:

tores Núria Bosch i Marta Espasa, de la Universitat

mar un grup. Ara s’està parlant dels MINT [Mèxic,

neix sent-ho. Una altra cosa és emprar aquest con-

de Barcelona. En canvi, el ministre d’Hisenda [Cris-

Indonèsia, Nigèria i Turquia] com si es tractés d’una

cepte per a referir-se a l’autoocupació i al treball au-

tóbal Montoro] diu que no.

nova promesa. De tota manera, penso que no són

tònom.

més que intents de dissenyar una font de negocis
Milloraria així la butxaca dels catalans i catalanes?

profitosos amb data de caducitat, perquè tenen el

acaba

Si es proclamés la independència, deixarien de sortir

recorregut que tenen. Ben mirat, els països que han

d’anunciar que ha recuperat els nivells d’ocu-

de Catalunya entre 12.000 i 16.000 milions d’euros

sobreviscut i continuen sent-hi són els PIIGS [Portu-

pació previs a l’esclat de la crisi, però amb sous

anuals, que donen per a bastant si es distribueixen

gal, Irlanda, Itàlia, Grècia i Espanya], encara que no

més baixos, com està passant aquí. Tornarem a

bé. Els serveis podrien millorar d’entrada, però penso

siguin emergents.

assolir el poder adquisitiu previ al 2008?

que el ciutadà del carrer no notaria de manera im-

Estats Units porta anys vivint a base d’amfeta-

mediata una millora en la seva renda.

Mirant

altres

països,

Estats

Units

mines —és a dir, les injeccions de liquiditat que

Doni un consell als que ens governen, que no els
vindrà malament.

fa la Reserva Federal— i fent servir el dòlar com a

Un altre gran desafiament és Europa. Les dar-

crosses. Penso que l’economia d’aquest país tin-

reres eleccions al Parlament de la UE han estat

drà problemes greus que es manifestaran en una

marcades pel creixement dels partits euroes-

I això cap a on ens portarà?

crisi de subconsum, i que se solaparà amb l’excés

cèptics, d’extrema dreta i d’extrema esquerra.

Sortirem d’aquesta crisi sistèmica com la Humanitat

de capacitat productiva existent. Evidentment, la

Creu que això podria acabar incidint en l’econo-

va sortir d’altres en el passat, però res no tornarà a

resposta és no.

mia comunitària?

ser com era. •

Que en coordinin les polítiques i que col·laborin.

12 | Gastronomia - Turisme

Neix la primera Escola d’Estiu del Vi Català

marc solà

El seu objectiu és impartir coneixements específics i en profunditat dels vins que s’elaboren al país

Imatge d’una vinya de l’Empordà.

E
Redacció

consumidor català mostra en els darrers anys un in-

per un ventall de reconeguts professionals del sec-

terès creixent en el vins catalans, que necessitarà de

tor que participen en diferents projectes de vi cata-

professionals preparats per respondre a aquesta de-

là: enòleg i director tècnic de Feixenet, Josep Buján;

manda. Les sessions s’impartiran a l’Hotel Catalonia

Joan Asens, d’Orto Vins; Joan Fabra, enòleg del Ce-

Plaza (Barcelona) fins l’11 de juliol, de dilluns a diven-

ller Martí Fabra; Joan Soler, consultor de viticultu-

dres. Per tal de facilitar l’accés a aquesta formació,

ra i enologia a d’Abadal; La Fou i Quim Batlle entre

s’han dissenyat diferents línies de subvenció.

d’altres; Carles Andreu, viticultor i president de la

La formació de la primera Escola de Vi Català apro-

DO Conca de Barberà; l’enòleg dels cellers Bodegas

fundirà sobre les varietats autòctones catalanes i

Puiggros i Agrícola Ulldemolins; Jaume Àrboles; el

els seus comportaments en els diferents territoris,

viticultor Manel Avinyó, de Can Ramon Viticultors i

les denominacions d’origen catalanes, l’elaboració

els enòlegs Gerard Escudé i Joan Rovira, assessors de

de vins naturals, la prescripció i la confecció d’una

diversos cellers (Collbaix i Giró Ribot entre d’altres) i

carta de vins catalans i de maridatges, entre d’altres

membres del projecte 10 Sentits.

aspectes.

L´Escola d’Estiu del Vi Català no està dissenyada no-

L’Escola oferirà als seus alumnes 20 hores de forma-

més per als professionals de la venda de vins, de la

ció teòrica i 20 hores de tastos temàtics (amb més

restauració i els prescriptors del mercat local, també

de 100 referències de vins catalans) que els perme-

contempla tastos temàtics on els aficionats al vins

El proper 30 de juny, arrencarà la primera Escola

trà elaborar una carta de vins catalans amb criteri

podran descobrir tot un univers de vins catalans, tot

d’Estiu del Vi Català, una formació complementària

de “km. 0”. L’Escola estarà coordinada pels creadors i

coneixent les varietats autòctones i les diferències

pensada per a professionals que vulguin conèixer

directors de la Guia de Vins de Catalunya, Jordi Alco-

entre els diferents territoris del país. •

en profunditat la història de la viticultura a Catalu-

ver i Sílvia Naranjo, i Miquel Figini, del grup Vintaix.

Per a més informació :

nya. Segons les últimes estadístiques de consum, el

El claustre que impartirà les sessions està compost

Tel. 609 36 41 26 o a l’e-mail info@vintaix.com

Casa Riera Ordeix
renova web

L’empresa d’embotits Casa Riera Ordeix de

Vic estrena web i ho fa amb una proposta
que combina tradició i innovació.

C
Redacció

Casa Riera Ordeix, que elabora embotits des de l’any

tes més destacats i un apartat de notícies per a po-

1852, explica amb aquest nou web la història de la

der seguir l’actualitat del sector i de l’empresa. Tant

llonganissa i de l’empresa. El nou web incorpora la

el redisseny de la marca com el disseny del web ha

proposta de receptes de cuina amb els seus produc-

anat a càrrec de Suki Design Studio. •

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

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

Menú diari - Menú cap de setmana
ES CELEBREN TOT TIPUS DE BANQUETS

Tancat els dimarts per festa setmanal excepte festius

ESPAIS DISPONIBLES PER CONVENCIONS I REUNIONS D’EMPRESA

BAR - RESTAURANT LA TORRE

TANCAT
ELS
DIMECRES

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

Gaudiu d’un entorn incomparable
Mòbil. 669 82 57 49
08519 La Torre d’Oristà
www.planoguera.com

OBERT TOT L’ ANY

La Torre d’Oristà - Sortida 164 de l’Eix transversal (a 20 minuts de Vic)
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Explotacions de l’Alt Empordà, el Maresme i el Ripollès
guanyen els premis Vaca d’Or 2014

C

Can Costa de Manol en la categoria de

ons ubicades en 10 comarques dife-

producció, Mas La Roca en morfologia

rents i moltes ja premiades en edicions

i Ramaderia Can Thos en les catego-

anteriors.

ries de genètica i genètica i producció

D’autoritats, hi van assistir el president

han estat les guanyadores de la no-

de la Fefric, Agustí Prat; l’alcalde de Vic,

vena edició dels premis Vaca d’Or que

Josep M. Vila d’Abadal; la regidora de

organitza la Federació Frisona de Ca-

Fires i Mercats, Montserrat Rovira; el

talunya (Fefric).

subdirector general de ramaderia, Jo-

Els guardons es van lliurar el dia 18 de

aquim Xifra; el director general de Ge-

juny a Vic després de l’assemblea gene-

pork, Josep Puigdollers, com a empresa

ral ordinària de la Fefric. En total s’ha

patrocinadora, entre d’altres. •

reconegut la qualitat de 18 explotaci-

Més informació: www.fefric.com

FEFRIC

Redacció

Imatge dels premiats amb els membres dels Jurat i representants de les diferents administracions.

Premis Vaca d’Or 2014
Categoria producció

Categoria genètica

Categoria morfologia

Categoria genètica i producció

Can Costa de Manol (Lladó, Alt Empordà)

Ramaderia Can Thos (Tordera, Maresme)

Mas La Roca (St. Joan de les Abadesses, Ripollès)

Ramaderia Can Thos (Tordera, Maresme)

SAT Vilatortella (Gurb, Osona)

Cal Viudet (Alàs, Alt Urgell)

Cal Diligent (La Seu d’Urgell, Alt Urgell)

Mas Parnau (Parlavà, Baix Empordà)

JMD Allué (Lleida, Segrià)

Mas La Cavalleria (Manlleu, Osona)

Cal Marquet (Pla de Sant Tirs, Alt Urgell)

Can Costa de Manol (Lladó, Alt Empordà)

Maians (Manlleu, Osona)

Cooperativa La Fageda (Santa Pau, Garrotxa)

La Clota (Prullans, Cerdanya),

Mas Bes (Salitja, la Selva)

Cal Parra (La Seu d’Urgell, Alt Urgell)

Ramaderia Anibal (Lleida, Segrià)

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

14 | Serveis

FOEG i la patronal Cecot signen un conveni de
col·laboració per difondre la Reempresa
L’acord entre la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) i el Centre de Reempresa de Catalunya, facilitarà que les
empreses i emprenedors de la FOEG puguin rebre assessorament tant d’empresaris que cedeixen el seu negoci com als emprenedors
disposats a donar-los-hi continuïtat.

E
Redacció

El president de la Cecot, Antoni Abad, i el president

a donar-li continuïtat. L’objectiu d’aquest servei és

continuïtat i el creixement d’aquests negocis.

de la FOEG, Ernest Plana, van signar el passat 9 de

impulsar la transmissió d’empreses com una via de

El Centre de Reempresa de Catalunya oferirà asses-

juny un conveni de col·laboració per difondre a les

creixement de l’activitat econòmica, per evitar el

sorament i impartirà formació per a tots dos col·

comarques de Girona el servei de Reempresa, que

tancament de negocis econòmicament viables i evi-

lectius, cedents d’empresa i reemprenedors, sobre

assessoren en la compravenda d’empreses a Cata-

tar més destrucció d’ocupació.

els processos de compra-venda d’empreses i l’elaboració d’un Pla de Reempresa o de cessió.

lunya.

Tant la FOEG, com la patronal Cecot, han explicat

Afavorir la continuïtat de les empreses

Aquesta és una aposta per promoure un mercat

que a partir del mes de juny, els emprenadors i em-

El programa de Reempresa és un nou model d’empre-

que, tot i els reptes actuals derivats de la situació de

presaris de la FOEG es podran dirigir als diferents

nedoria i creixement empresarial que consisteix en un

crisi, segueix sent susceptible de generar un creixe-

punts d’atenció del Centre de Reempresa on s’as-

mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el

ment econòmic. Per això és necessari promocionar,

sessorarà tant a les persones que volen vendre la

testimoni en la gestió d’una empresa ja existent. Tan

fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de su-

seva empresa com a aquelles que estan disposades

important com la creació d’empreses és afavorir la

pervivència del teixit empresarial actual i futur. •

Adan Advocats estrena seus a Vic i Barcelona

E
Redacció

El passat mes de maig Adan Advocats va estrenar
dues noves seus a Vic i Barcelona, amb unes àmplies
instal·lacions i l’objectiu de créixer i millorar els seus
serveis tant a empreses com a particulars. Per la firma d’advocats, que des dels seus inicis ha apostat
pels emprenedors, “el canvi és una aposta de futur
que respon a la nostra mentalitat emprenedora i a
una necessitat de comptar amb més espai”, segons
explica Sergi Adán, el seu fundador.
La nova seu de Vic, al C. Verdaguer, 32, entresol 2a,
dissenyada pel despatx d’arquitectes Segalés Carrera, fa més de 200 m2, amb il·luminació de baix
consum i disposa de despatxos, sala d’arxiu i sala de
JORDI CABANAS

juntes, “que permetran millorar l’atenció als clients
i treballar amb comoditat i eficàcia”, explica Adán.
Des de les noves oficines, la firma es planteja “seguir
apostant pels emprenedors, amb els quals parlem el
mateix llenguatge, i també pels clients particulars”.

Tot l’equip professional d’Adan Advocats, el dia de la inauguració de la nova seu a Vic.

El creixement ha portat Adan Advocats a incorporar nous professionals a la plantilla i també entre els

perfectament equipades per atendre els clients amb

preses, aposta pels emprenedors i àmplia gamma de

seus col·laboradors.

els quals compta Adan Advocats a la capital catalana

serveis que inclouen el dret mercantil, civil, penal i labo-

A Barcelona, l’empresa també va estrenar seu con-

i l’àrea metropolitana.

ral. Als últims anys, ha potenciat també l’activitat de-

cretament a Rambla Catalunya, 13 1er 1a, un punt

El bufet Adan Advocats és un despatx que ha experi-

dicada als particulars. Fundat per l’advocat Sergi Adán

cèntric i molt ben situat de la ciutat. Les noves ofi-

mentat un ràpid creixement des de la seva creació grà-

al 2010, el despatx compta amb una àmplia cartera de

cines de la ciutat comtal són molt funcionals i estan

cies a l’especialització en l’assessorament jurídic d’em-

clients, sobretot a la demarcació de Barcelona. •

serveis de neteja - assistència domiciliària

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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“Som gestors de l’estalvi i la inversió”
David Forcada,
de Forcada Consultors

L’empresa, situada a Vic, dóna resposta a
qualsevol tema relacionat amb estalvi,
inversió, finançament de particulars i
empreses, i internacionalització

L’

L’empresa Forcada Consultors, situada a Vic, es dedica a tres grans àmbits d’actuació: estalvi i inversió, finançament de particulars i empreses, i internacionalització. David Forcada, un dels associats, explica que
disposen d’unes oficines que permeten treballar amb

JORDI CABANAS

Adriana Delgado

Josep Vilardell i David Forcada, entrevistat, a les oficines de l'empresa.

comoditat i discreció.

Amb quin tipus de clientela tracteu?

Sou oficina a Vic de GVC Gaesco, però sou abso-

Quins són els principals serveis que ofereixen?

Tenim clients de tot tipus, més particulars que em-

lutament independents, què suposa això?

Des d’una consulta puntual fins a un assessorament

preses. Des de petits estalviadors a grans patrimonis

GVC Gaesco és un canal d’accés als mercats i et do-

continuat i integral en inversió patrimonial, finança-

que volen un producte d’inversió fet a mida. Prestem

ten dels mitjans necessaris per oferir un servei amb

ment i internacionalització. Potser la part d’inversió

assessorament sobre els productes financers més

l’objectiu d’analitzar el mercat, buscant la millor

financera és la més potent, en el sentit que som agen-

adequats per a cadascú, planifiquem les actuacions

oportunitat per al client, assessorant-lo i dirigint-lo.

cia exclusiva de GVC Gaesco a Osona i ens possibilita

a fer i oferim informació general de productes i mer-

Oferim un valor afegit del qual altres no disposen.

l’accés amb total independència a gairebé tots els

cats.

Com han viscut la crisi i els canvis que ha com-

productes financers existents. També actuem com a

Què els diferencia de companyies similars a For-

portat en el sector?

corredors i oferim assegurances de risc, estalvi i mè-

cada Consultors?

Aquest sector ha estat en l’ull de l’huracà durant tota

diques.

No hi ha cap empresa que ofereixi aquest ventall de

la crisi. Han canviat moltes coses en set anys. Al llarg

Què destacaria a part de la inversió financera?

serveis, ja que toquem tots els àmbits relacionats

d’aquest temps, moltes oficines financeres i immo-

Per exemple, en la part de negocis i empreses, fem

amb el mon de la inversió i l’estalvi. Hi ha gestories

biliàries han estat tancades i ara, poc a poc, l’asses-

compra-venda de negocis, traspassos i franquícies,

que ajuden inversors o treballen temes de finança-

sorament en la inversió ens acosta als països anglo-

així com operacions de finançament i negociació ban-

ment, però tenen mancances en la part financera.

saxons. Aquí abans els estalvis s’invertien només

cària. En finançament una de les novetats és un facto-

Algunes immobiliàries s’ocupen de traspassos de ne-

en dipòsits bancaris i ara la gent busca alternatives.

ring molt especialitzat i, a més, tenim acords amb en-

gocis, però no de la resta de serveis que tenim. En de-

Oferim a qui el vol, assessorament especialitzat i in-

titats financeres públiques o privades. En definitiva,

finitiva, oferim un servei integral.

tegral alhora, així com estabilitat i seguretat. •

si les empreses necessiten finançament, el busquem.
Prèviament, fem un anàlisi per saber quines possibilitats tenen d’aconseguir-lo. Es tracta d’un servei gratuït perquè no el cobrem a no ser que tiri endavant

C. Miramarges, 7, 1r 2a

Telf. 93 380 41 33

info@forcadaconsultors.com

08500 VIC

Fax 93 380 41 35

www.forcadaconsultors.com

Marc Solà / Eix professional

l’operació.

Més informació a:

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

Divisió
Motors

Divisió
equilibrats

Divisió
“in situ”

Divisió
Industrial

Venda
de material

Banc de proves 800HP
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
Tel. 938 784 910
Fax 938 770 237

