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Mai, almenys en els últims temps, ha estat tan fàcil com ara contractar barat, sense compromís de permanència temporal, sense acceptació de queixes pels horaris, desplaçaments i condicions.
Les noves modalitats de treball que ens han anat imposant per fases en els darrers anys, han provocat
uns canvis bruscos en el món laboral i, en conseqüència, han generat molta por a perdre el lloc de treball. Els contractes són precaris i no aporten cap tipus d’estabilitat social i econòmica. Estudis recents
sobre els contractes realitzats al nostre país, han posat de manifest que els principals factors de risc
d’acceptar un treball precari estan relacionats amb el sexe, l’edat i la classe social. La inestabilitat laboral afecta més a les dones que als homes.
Lamentablement, avui dia encara arrosseguem les pautes culturals que limiten els rols de les dones i
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tradicionalper a l’economia d’avui

dels homes a la societat. Les dones treballen i viuen una situació de doble responsabilitat ja que han de

10 L’entrevista

Tot això implica realitzar un doble esforç per distribuir el temps entre les tasques de casa i les laborals,

compaginar família i treball, la qual cosa entra en conflicte amb el seu desenvolupament professional.

Pilarín Bayés,

dificultant el fet de tenir una total disponibilitat per treballar. Les dones es troben menys representades

il·lustradora infantil

en activitats i càrrecs de responsabilitat i són menys presents en llocs de jerarquia, desenvolupen tre-
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balls poc remunerats i més inestables. Són elles les que han de renunciar a fer una jornada complerta
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per poder conciliar treball i família, i aquest fet implica un salari inferior i una menor cotització per a la
seva futura jubilació.
D’altra banda, i per acabar d’agreujar la situació laboral d’aquest col·lectiu, recentment la presidenta
del “Círculo de empresarios” Mónica de Oriol, ha assegurat que prefereix «a una dona després dels 45
anys o abans dels 25 perquè, pel mig què fem amb el problema?». Una persona amb un càrrec d’aquestes característiques fent aquest manifest masclista i insultant per a totes aquelles dones que tenen la
funció biològica de la maternitat, indignen més pel fet de què encara ens trobem davant de la utilització
de vegades fraudulenta de la legislació vigent, que dificulta a la pràctica aplicar una política d’igualtat
d’oportunitats, més flexibilitat en el treball per poder accedir a una feina amb les mateixes condicions
per a tothom. •
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Equips i subministrament industrial

Un sector clau per la millora
dels processos de fabricació
Les empreses d’equips i subministrament industrial han d’afrontar els mateixos reptes de
millora que tenen les indústries, han de formar el seu personal per donar resposta a aquesta
exigència i ajudar els clients a assolir els objectius.

S

Redacció
S’ha repetit moltes vegades que la qualitat d’una empresa industrial és la que

La millora de la cadena de subministrament

correspon al seu pitjor proveïdor. Això val per les empreses que subministren

La necessitat bàsica de la indústria és satisfer les necessitats del client per fer un

la matèria primera dins del procés pròpiament de producció, però també per

producte amb les condicions pactades de qualitat i de preu. En els darrers anys

tots aquells processos de suport generalistes que poden contribuir a fabricar el

aquests darrers elements s’han aliat de manera gairebé diabòlica per complicar

producte amb unes condicions òptimes de qualitat i servei. En aquest punt, les

molt la vida a les empreses. Aquesta estratègia afecta també a les empreses de

empreses de subministrament industrial i béns d’equip són un aliat imprescin-

subministrament industrial que han de seguir necessàriament la tendència dels

dible per poder millorar i optimitzar el procés de fabricació del producte, però

seus principals clients.

sobretot tenen un paper clau en la millora contínua de tots aquells processos
perifèrics que li donen cobertura i que són imprescindibles per fabricar amb con-

Durant la darrera edició de la fira Ferroforma 2013, una de les fires importants

dicions òptimes i segures.

del sector del subministrament industrial que té lloc cada dos anys a Bilbao, les
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rències de producte i aconseguir la màxima agilitat logística per donar un millor
servei als seus clients i associats. Que el proveïdor sigui capaç de tenir l’estoc als
seus magatzems i una organització impecable de la logística es perfila com una
premissa bàsica per encarar el futur.
Factor Humà. Necessitat de professionals per atendre el client
La persona que visita el client ha de saber de què parla, ha de tenir experiència i ha
de conèixer com trobar ràpidament la informació. Si dèiem que l’empresa de subministrament industrial ha de tenir de tot, i ho ha de saber lliurar amb rapidesa,
moltes vegades també se li demana que sàpiga de tot o com a mínim que pugui
posar en contacte a l’empresa industrial amb el professional que pot solucionar
el problema. La formació a oferir als treballadors pot venir de formació interna o
bé de la que ofereixen directament les marques fabricants de producte, eines o
maquinària. És important que el mateix comercial o bé la persona que visita l’empresa regularment estableixi una relació de confiança amb el client, entengui els
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seus processos i ajudi a resoldre problemes.
En aquest sentit, també cal tenir en compte que estar present a Internet, a les
xarxes socials i tenir una pàgina web corporativa potent pot ajudar, però que segurament no és el primer canal de venta pel que fa a la indústria, ni segurament
Diferents imatges de components d’equipaments industrials

és la millor estratègia pel magatzem o el punt de venda local. Si es vol vendre per
Internet la competència és global i sempre pot aparèixer una botiga que ofereix el

principals marques del sector van analitzar què fan els referents en subministra-

producte més barat. El camí és una venda especialitzada i personal, intentar ser

ment industrial per aportar valor als seus clients. Evidentment un dels primers

un col·laborador estratègic i això de moment només es pot aconseguir estant al

aspectes que va sortir és el del preu. Durant uns anys semblava que qualsevol re-

costat dels tècnics i de l’equip de manteniment de les empreses, a peu dels pro-

baixa de preu passava per anar a buscar productes a països de baix cost. Sorprèn,

cessos, per donar resposta a les seves necessitats del dia a dia.

però, que moltes de les marques referents no descarten tornar a apostar pels proveïdors de proximitat que permeten reduir els costos de transport i embalatge.

Una altra estratègia a tenir en compte és l’especialització en disseny d’instal·

El professional del subministrament ha de poder assessorar al client i permetre

lacions complexes i poder tenir capacitat per desenvolupar projectes i estudis

aconseguir fer entendre al client que sovint optimitzar els costos no vol dir sem-

pel client. Per exemple, en el cas de la pneumàtica, l’estudi i optimització de l’aire

pre anar a buscar el producte més barat.

comprimit, legalització de calderins, assessorar l’empresa en elements de seguretat barreres i micros de seguretat, estudis d’optimització energètica, cogene-

L’escenari actual també fa que les empreses no vulguin tenir estoc de material.

ració etc. En qualsevol cas l’empresa ha de conèixer bé el client i el sector pel qual

Com tothom sap, l’estoc és tresoreria emmagatzemada i la majoria de les em-

treballa i tenir a disposició personal especialitzat i format.

preses tenen marges curts i carències importants de finançament que cobreixen
amb dificultat, la qual cosa fa que més que mai el servei, i per tant la logística,

En definitiva les exigències de la indústria, cada vegada més competitiva, afecten

es converteixi en un aliat fonamental. Això obliga a les empreses de subministra-

també als seus proveïdors i entre ells els que es dediquen al subministrament in-

ment industrial a tenir de tot i a servir amb rapidesa. La carència d’estoc a casa

dustrial. Els objectius de més especialització, l’atenció als costos, la qualitat i un

del client obliga a tenir magatzems importants i una logística impecable que no-

servei impecable són reptes que afecten a tots els centres de distribució de pro-

més es pot aconseguir a base d’associar-se a empreses més grans. Aquest és el

ductes auxiliars per a la indústria que vulguin aprofitar les oportunitats de l’espe-

model per exemple del grup COFAC, una de les majors associacions del sector de

rada recuperació econòmica i dels sectors industrials nous que han d’aparèixer. •

la ferreteria i del subministrament industrial de l’Estat situada a Parets del Vallès.
Constituïda com a societat cooperativa consta de 223 associats i de 280 punts
de venda. Actualment disposa d’un magatzem de 20.500 metres quadrats dotat
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amb radiofreqüència per poder localitzar ràpidament un total de 30.000 refe-
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BOU consolida la seva aposta per oferir
un servei personalitzat i proper als clients

JORDI CABANAS

L’obertura d’una nova delegació a Ripoll protagonitza el 25è aniversari de l’empresa osonenca

Façana de la nova delegació de Bou a Ripoll.

B

Adriana Delgado
Una empresa en evolució contínua

permet organitzar un servei personalitzat i de quali-

osonenca especialitzada en la comercialització de

tat a les empreses de la comarca i comarques veïnes,

Bou, plenament consolidada, no ha deixat d’evoluci-

components industrials, consolida la seva aposta per

incrementant l’activitat en aquest territori, on Bou

onar i expandir-se al llarg del temps. La seva principal

estar al costat dels seus clients i fidelitzar-los oferint

ja hi estava present mitjançant agents comercials.

seu, a Vic, amb 1.400 metres quadrats, la unitat mò-

de primera mà respostes i solucions a les demandes

Després de l’obertura d’una altra delegació a Blanes,

bil de reparacions, la fabricació d’estanquitat a mida,

del mercat amb l’obertura d’un nou centre a Ripoll.

Bou segueix evolucionant, consolidant la seva pre-

el tractament professional personalitzat i tots els

sència al mercat gironí, amb una estructura huma-

productes referenciats de les marques més punteres

Nova delegació en el 25è aniversari

na més propera als seus clients, de tots els sectors

permeten oferir el millor servei en tots els àmbits in-

Bou, especialista en productes de pneumàtica, hi-

industrials, impulsant la qualitat i la proximitat. Pel

dustrials, dels quals subministren des de components

dràulica, estanquitat i transmissió, ha celebrat el 25è

que fa a les instal·lacions de Ripoll, estan ubicades al

independents fins a sistemes complerts, alhora que

aniversari de la seva creació amb l’obertura d’una

polígon industrial Mas d’en Bosc, al carrer Santiago

assessoren i formen els seus tècnics. A Bou compten

delegació a Ripoll, després d’haver adquirit l’empre-

Rusiñol, 3. Des d’allà, Bou ofereix serveis de pneumà-

amb un equip tècnic capacitat per dissenyar instal·

sa HPT (Hidro-Pneumàtica del Ter). Bou compleix

tica, hidràulica, estanquitat, rodaments i transmis-

lacions completes, resoldre problemes complexos i ges-

així l’estratègia de ser propers als clients i tenir-hi un

sió, i productes de les millors marques, amb un trac-

tionar la legalització de màquines i instal·lacions, garan-

tracte directe. La nova seu a la capital del Ripollès

te professional i un excel·lent servei logístic.

tint la satisfacció dels clients i la millora contínua. •

La formació als tècnics és clau a Bou.

Botiga de Bou a la central osonenca.

JORDI CABANAS

Bou Subministraments Tècnics Integrals, empresa

Magatzem de la seu de Bou a Vic.

Més informació a:

bousti.com

VIC

RIPOLL

BLANES

Website

Mas de la Mora, 15, P.A.E.O.

C. Santiago Rossinyol, 3,

C. de la Safa, 10 Nau 30,

Tel. 93 889 21 27

Pol. Ind. Mas d’en Bosc.

Pol. ind. l’Estació.

Horari de 8h. a 19h.

Tel. 972 703 440

Tel. 972 98 21 01

Horari de 8h. a 13h.

Horari de 8h. a 13h.

i de 15h. a 19h.

i de 15h. a 19h.

info@bousti.com
Correu electrònic

93 889 21 27
Atenció telèfonica
de 8 a 19h
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Llums i ombres
sobre la indústria a Catalunya
Tot i que la realitat que es viu al carrer no convida encara a l’optimisme i que les persones i les empreses encara pateixen, sembla que els
sectors punters del sector es mouen per canviar l’escenari.

C
Redacció

Conceptualment la xifra de negocis és la facturació

marges reduïts, la qual cosa limita les possibilitats

menys que els treballadors antics que conformen

d’una empresa en termes monetaris degut a la

d’augmentar els salaris, fer inversions i generar

la plantilla actual.

venda de béns o bé a la prestació de serveis a

ocupació. Els mateixos balanços de les companyies

Durant el primer semestre de 2014 Catalunya

tercers. IDESCAT ens informa també de què el

i les polítiques de les entitats financeres fan difícil

va reduir un 60% els Expedients de regulació

volum de negoci en els sectors industrials ha

l’accés al finançament i moltes empreses pateixen

d’ocupació. Encara però tenim presents les

registrat un increment interanual del 3,6% a

tensions de tresoreria.

imatges dels treballadors d’Alstom

Catalunya al juliol de 2014. Segons les mateixes

Un exemple recent que ens convida a l’optimisme

davant de la Planta de Santa Perpetua el juliol

dades, la població ocupada en la indústria a

pot ser el fet que Nissan posarà en marxa per

passat. L’empresa va presentar al Departament

Catalunya ha augmentat un 2% agafant la variació

primera vegada a la seva història un quart torn

de Treball un expedient de regulació d’ocupació

interanual a juliol 2014. En aquest sentit cal tenir en

de cap de setmana, contractant aquest mateix

per acomiadar uns 190 treballadors dels 650

compte les dades sectorials, ja que mentre alguns

octubre a 600 persones que rebran la formació

empleats, confirmant el pla d’ajust que la mateixa

sectors recuperen ocupació altres continuen

necessària per engegar el quart torn al gener de

empresa havia anunciat durant el mes d’abril.

enviant personal a l’atur. Ja l’any 2013 l’estudi sobre

2015. Aquesta línia es crea per afrontar la demanda

Finalment empresa i treballadors varen arribar a

salaris de EADA detectava un augment gradual

del nou Nissan Pulsar i de la NV200 i permetrà

un acord acceptant propostes de flexibilitat de la

dels salaris pel que fa als directius, sobretot en

la producció de 2.000 vehicles addicionals. Per

jornada, prejubilacions a 58 anys i un pla de baixes

la indústria, mentre que els empleats tot i la

altra banda, es contractarà també a 86 persones

incentivades de fins a 130 persones. Es restituirà el

protecció dels convenis col·lectius, encara patien

més per a un torn de nit que estarà operatiu a

conveni laboral amb increments del 0,6% pactats

baixades de salaris.

partir d’aquest mateix octubre. Cal recordar que

pels propers tres anys i s’han pactat complements

Tot i que les dades oficials poden donar peu a

fa dos anys l’empresa i els treballadors, després

salarials per un ERO a dos anys vista. Alstom

l’esperança en la recuperació econòmica que tots

de dures negociacions, van arribar a un pacte

està desenvolupant un nou model de tren que

esperem, la realitat i la sensació que hi ha a peu

per flexibilitzar la jornada de treball, augmentar

estarà propulsat per una pila de combustible, una

de carrer i a les empreses és que alguna cosa ha

els dies de treball i crear una doble escala salarial

alternativa ecològica per a línies ferroviàries no

canviat per sempre. Les indústries treballen amb

segons la qual els nous empleats cobraran un 20%

electrificades. •

concentrats

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

DES DE 1987 DONANT QUALITAT I SERVEI

• 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

Marc Solà / Eix professional

Construccions Mecàniques
i Planxisteria Industrial. Ferro - Inox.

• Fabricació de maquinària especial de
subproductes de reciclatge d’alimentació.

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

cambra de comerç de girona
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Catalunya acollirà 449 fires fins a finals d’any, el 8,2% més que el 2013

Fires i mercats:

un estímul tradicional
per a l’economia d’avui

De vegades, les millors solucions per al futur es troben en les fórmules de sempre, com ara el teixit firal i comercial. Present des
de temps immemorials —alguns autors en situen els orígens a l’Edat Antiga, concretament a Egipte o a l’Índia— i estretament lligat
a Catalunya, no només aporta beneficis econòmics, sinó que també contribueix decisivament a vertebrar les relacions humanes i a
cohesionar el territori.

L

Cèlia Roca

Lluny de quedar obsoleta, però, aquesta realitat

perfilar-se com referents territorials i sectorials.

ha anat evolucionant per a adaptar-se als nous

Les fires culturals, com
les de Tàrrega, Igualada,
Manresa i Vic, s’han erigit
com un instrument de
promoció econòmica,
turística i cultural dels
municipis que les impulsen”

temps. Tal com recullen Soledad Morales i Marta

Més esdeveniments

Flores al seu llibre Les fires i els mercats com a eines

En el cas de les fires, i malgrat el difícil moment que

de promoció (2010), mentre que els mercats s’han

travessa l’economia, aquestes continuen sent un

consolidat com a un espai ideal per a l’adquisició

lloc ideal per a fer contactes i anticipar-se a les de-

i la venda directa de productes i abastiment entre

mandes i necessitats dels consumidors. Tot i això

compradors i venedors (o productors), les mostres

sense obviar el seu impacte econòmic sobre la pro-

o internacional als municipis catalans. Una dada

firals, amb una periodicitat menys freqüent que els

ducció, que en l’any de l’inici de la crisi (2008) un es-

que enguany s’elevarà a 449 cites, un 8,2% més que

anteriors, han esdevingut grans pols d’operacions

tudi de la Universitat Pompeu Fabra xifrava en prop

l’any anterior.

comercials, on es concentra la font d’informació

de 2.372 milions d’euros a tot Catalunya.

De fet, el 2014 està sent testimoni de la creació

més àmplia del sector. A més, s’han convertit en un

Segons les previsions de la Generalitat anunciades

d’una quarantena de noves fires locals i comarcals.

marc privilegiat per a l’intercanvi d’opinions i ten-

pel secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Tor-

En canvi, les firals d’abast internacional s’han reduït

dències, així com en un important pol de generació

res, les mostres firals augmentaran quantitativa-

per raons organitzatives, atès que són esdeveni-

de negoci i en un motor de dinamització dels mu-

ment fins a finals d’any confirmant així la tendèn-

ments que, per la seva periodicitat bianual, no es

nicipis i ciutats, ja que n’impulsen la competitivitat.

cia habitual (amb l’excepció del 2013, el nombre de

repetiran fins al 2015. Aquest és el cas del BCN Rail,

En les darreres dècades, tant les fires com els mer-

fires ha anat creixent any rere any). Durant el passat

consagrada al món del ferrocarril; el Btam, sobre

cats han compartit un objectiu comú: l’especialit-

exercici, es van celebrar 415 activitats firals d’àmbit

tecnologies de l’alimentació, la fira immobiliària

zació, bo i mirant d’encabir-se en un àmbit temàtic

local, comarcal —les dues tipologies més habituals,

Construmat o el saló internacional de l’embalatge

propi per tal de millorar els resultats econòmics i de

ja que representen prop del 90% del total—, estatal

(Hispack), entre d’altres.
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241 dels municipis catalans
hauran albergat alguna
activitat firal aquest any”
La capacitat de mantenir els salons propis i d’apostar
per la innovació i la internacionalització són els principals factors que expliquen els bons resultats que la
Fira va conrear el 2013, any en el que ha acollit 62 salons i congressos i més de 70 esdeveniments. Tots ells
han aplegat al voltant de 30.000 empreses (directes
i representades), que han atret prop de 2,5 milions de
visitants.
Les cites que vénen
Lluny de la ciutat comtal, l’agenda d’esdeveniments
és plena de cites de pes. Per exemple, el 13 d’octubre
tindrà lloc la tradicional Tria de Mulats d’Espinavell,
JORDI CABANAS

que se celebrà a la població pirinenca de Molló. Dos
dies després, serà el torn de la Fira de Santa Teresa i
Fira Catalana de l’Ovella a Ripoll, nascuda el 1853. Així
mateix, del 17 al 19 d’octubre, Manresa endegarà una

Imatge d’unes de les mostres comercials del Mercat del Ram de Vic

nova edició d’Ecoviure, punt de trobada per al gran
En total, 241 municipis catalans hauran albergat

Girona (amb 95 fires, un 21,16%), Lleida (amb 89 i el

alguna activitat firal aquest any. La zona amb més

19,82%) i Tarragona (71, que representa el 16,26%).

activitat és la ciutat Barcelona i la seva àrea me-

Pel que fa als sectors econòmics, hi ha un clar pre-

tropolitana, que acull prop del 27% de les cites

domini de les mostres multisectorials (se’n faran

programades, seguida de les comarques gironines

un total de 122). Tot seguit, i per aquest ordre, apa-

(20,93%), les comarques centrals (18,93%) i, a més

reixen els àmbits de l’alimentació, els vins i l’hosta-

distància, les terres de Ponent (9,58%).

En qual-

leria, amb 103, i l’artesania i la ceràmica, amb 75. A

sevol cas, totes les comarques catalanes organit-

més distància, se situen els sectors del lleure, l’es-

zen alguna activitat firal. El rànquing l’encapçala el

port, el turisme, la ramaderia i l’avicultura.

Barcelonès, amb 41 esdeveniments. A continuació,
L’èxit de Fira de Barcelona

Empordà, amb 21, i el Vallès Oriental, amb 20. El llis-

En el cas de la capital catalana, els resultats no po-

tat el tanquen l’Alta Ribagorça, el Priorat i el Tarra-

dien haver estat millors: tot i haver-ne reduït les

gonès, territoris que només preveuen la celebració

despeses, i malgrat la cautela exhibida a l’hora de

de dues fires. La dada sorprèn especialment en els

mostrar-ne les previsions, el 2013 es va tancar amb

dos últims casos, atesa la intensa activitat vinícola

una facturació estimada de 117,2 milions d’euros,

del Priorat i la importància demogràfica i econòmi-

un 10,9% més del pressupostat i un 1,7% respecte

ca de la ciutat de Tarragona.

al 2012. En aquest sentit, també caldria fer esment

Per províncies, Barcelona és la demarcació més ac-

dels congressos mèdics i tecnològics, que han con-

tiva, amb 194 fires (el 43,21% del total). La segueixen

tribuït a consolidar una estratègia iniciada el 2006.

dóna la benvinguda
a la tardor el
18 i 19 d’octubre,
concentrant tots
els espais firals i més
de 100 activitats al
centre de la ciutat.

ambiental, social i econòmica del planeta. El seu plat
fort serà el Fòrum de l’Energia, que es durà a terme el
divendres 17.
Al seu torn, el cap de setmana del 18 i el 19 d’octubre
també serà testimoni de la Fira del Bolet i de la Micologia de Sant Hilari Sacalm, consistent en un extens
ventall d’activitats gastronòmiques i escolars, i la Fira
Sant Lluc d’Olot. Originària del 1314 i multisectorial,
es desenvoluparà al Recinte Firal de la capital de la
Garrotxa i donarà cabuda a activitats que giren al vol-

es troben el Bages, amb 26; Osona, amb 24, l’Alt

FIRA DE SANT
LLUC D’OLOT,

públic i els professionals dedicat a la sostenibilitat

tant de la conservació del medi ambient. Del 29 d’octubre al 2 de novembre, serà el torn de la Fira de Mostres que organitza Fira de Girona, una trobada també
multisectorial que enguany exhibeix el lema Negoci i
talent actiu.
Igualment, del 6 al 8 de desembre, el casc antic de Vic
albergarà la 19a edició del seu Mercat Medieval, amb
artesania, tavernes i venda d’herbes aromàtiques, en
el marc d’una acurada ambientació d’època. També al

Programa d’activitats
5a FIRA DEL VEHICLE D’OCASIÓ

59a FIRA DEL DIBUIX amb

FIRA D’ENTITATS a la pla-

(Firalet) amb cotxes, motos i ma-

més de 120 artistes a la Pla-

ça Major, 18 i 19 d’octubre.

quinària de jardí d’ocasió, gerèn-

ça Josep Clarà, 18 d’octubre.

SEGUEIX EL FIL (carrer dels Sastres), una mostra handmade de

cia o km 0. 18 i 19 d’octubre.
FIRA RAMADERA (plaça de Braus i
MERCAT D’ARTESANIA (Firal) amb

zona Torin) amb corrals amb bestiar

més de 70 parades d’artesania alimen-

boví, equí, oví i cabrum, 18 d’octubre.

robes i fils, 18 i 19 d’octubre.
Els dies 18 i 19 d’octubre,
JORNADA DE PORTES

tària i no alimentària, 18 i 19 d’octubre.
MERCAT EXTRAORDINARI DE

OBERTES ALS MUSEUS D’OLOT

GIMCANA DEL DIBUIX,

ROBA amb més de 150 parades de

DIUMENGE, 19 d’octubre,

tallers de dibuix per a totes les

roba i complements a la Plaça Balmes

COMERÇOS DEL CENTRE DE LA

edats a diferents punts del cen-

i carrers adjacents, 18 d’octubre.

CIUTAT OBERTS TOT EL DIA

tre de la ciutat, 19 d’octubre.

JORDI CABANAS
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Detall d’un dels estands exposats a la Fira de la Biomassa

RIPOLL 2014
Dimecres, 15 d’octubre

desembre, arribarà la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, sobre pessebrisme, i
la Fira de l’Avet d’Espinelves, del 6 al 7 de desembre.
Altres fires i mercats
Tot i comptar amb un impacte molt més modest, altres fires remarcables
dintre del territori català són la Fira del Gall del Prat de Llobregat, la Fira
d’Artés, de temàtica multisectorial; la Fira del Càntir d’Argentona, la Fira de
la Candelera de Molins de Rei, la Fira de Ceràmica de Verdú, la Fira del Vi del
Priorat, que se celebra a Falset, i la Fira de Sant Joan i de Xollada d’Ovelles de
Sort.
Així mateix, tampoc no s’ha de perdre de vista un fenomen que ha pres embranzida en els darrers temps: el de les fires de temàtica cultural i artística,
adreçades als professionals i als amants de les arts escèniques. Entre les més

Al passeig Mestre Guich i plaça Escorxador
De 10 h a 14 h:
●
Mostra de bestiar oví de raça ripollesa i altres
races autòctones de Catalunya.
●
Concurs de bestiar (premis al millor marrà,
millor lot d’ovelles i millor lot de xaies)
A partir de les 9.30 h:
Esmorzar de productes derivats del xai .

●

remarcables, cal referir-se a les mostres de Tàrrega, Igualada, Manresa i Vic
—on se celebra el Mercat de la Música Viva—, que han assolit un gran prestigi
en els últims vint anys. Com en el cas de les fires convencionals, totes elles
s’han erigit com un instrument de promoció econòmica, turística i cultural
dels municipis que les impulsen.
D’altra banda, tot i que no sempre és així, els mercats solen celebrar-se amb
més freqüència que les mostres firals (amb excepcions de pes, com per exemple, el Mercat del Ram de Vic, que té lloc coincidint amb la Setmana Santa).
Això no obstant, es tracta d’una realitat inherent al comerç de proximitat i
que es dóna en un bon nombre de localitats catalanes, en alguns casos gràcies a una concessió reial que data de l’Edat Mitjana. Alguns dels mercats més
importants són, a més del ja esmentat de Vic, el de Calaf o el de Granollers.
Alguns d’ells, de temàtica medieval, estan amenitzats amb participants que
llueixen vestits d’època i activitats inspirades en aquest període, com competicions eqüestres i lluites d’espasa.
Finalment, tampoc no s’ha de perdre de vista els 170 mercats municipals
comptabilitzats a Catalunya, que sumen prop de 10.500 establiments dedicats principalment a la venda de productes alimentaris i concentrats especi-

A les 12.30 h, al Centre cívic i cultural Eudald Graells
(pg. Sant Joan 1):
●
Presentació del Pla de recuperació del sector
oví-cabrum de Catalunya a càrrec de Joaquim
Xifra i Triadú, Subdirector General de Ramaderia
del DAAM.
●
Xerrada: Models d’escorxadors per la venda de
xai de proximitat. Estudi de cas a la Garrotxa,
Osona i el Ripollès , a càrrec de Neus Monllor i
Manolo Sánchez.
A continuació:
Repartiment de premis del concurs i obsequis
als participants de la Fira.

●

Durant tot el dia parades d’artesania i de mercat
tradicional, al centre de la vila (plaça Gran, plaça
Sant Eudald, plaça de la Lira i carrer Jacint Verdaguer)

alment a la província de Barcelona, on hi ha un 80% sobre el total. Plegats,
assumeixen el 10 % de la distribució alimentària al territori català.
Totes aquestes dades demostren que la bona salut de les fires i mercats no

Organitzen i col·laboren:

només desafia la crisi, sinó que segueix constituint un potent vehicle que ar-

Ajuntament de Ripoll

consum de productes locals, que en alguns casos es poden adquirir directament dels proveïdors, sense intermediaris. Es pot demanar més? •

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de
la Generalitat de Catalunya
Ramaders del Ripollès
Diputació de Girona
ANCRI
Consorci Ripollès Desenvolupament

Imp. MAIDEU, SL - Ripoll 2014

ticula territoris, esperona el turisme de proximitat i, al seu torn, afavoreix el
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Pilarín Bayés,
il·lustradora infantil.

JORDI CABANAS

“És bo que els nens dominin
la informàtica, però també
que tinguin un conte que
puguin endur-se al llit”
Pilarín Bayés treballant al seu taller de Vic.

No només encomana optimisme vessant el seu talent sobre el paper. També ho aconsegueix amb la seva conversa, propera i amb un
punt maternal, com els seus treballs. Les seves paraules, d’una modèstia desconcertant, no permeten intuir que Pilarín Bayés (Vic,
1941) és una de les dibuixants més reeixides i prolífiques del nostre país. De fet, va publicar el seu primer llibre il·lustrat el 1964, data en
què també va començar a col·laborar amb la revista Cavall Fort. Des d’aleshores, ha donat llum i color a prop de 800 llibres, alguns
dels quals han estat traduïts a vuit idiomes. Guardonada amb la Creu de Sant Jordi (1991), el Premi Serra d’Or (1992) i la Medalla d’Or de
la Ciutat de Vic (2011), també ha protagonitzat exposicions sobre la seva vida a diversos punts de Catalunya. Aquest cop, ens obre les
portes a un món oníric i adreçat als més petits, i que continua enamorant aquells que ja no ho som (però que hi vam créixer).

E

Cèlia Roca

Estic parlant amb uns dels mites de la meva in-

Han passat 50 anys des que la pedagoga Mar-

sibilitat de ser dibuixant me la vaig començar a

fantesa. Quan tenia sis anys, em vaig aficionar a

ta Mata va apostar per vostè. Ja tenia en ment

plantejar durant el segon curs a l’Escola de Belles

la lectura gràcies als seus llibres.

que volia ser il·lustradora?

Arts, quan vaig fer un llibre il·lustrat com a regal

Això és el millor que em poden dir! El meu propòsit sem-

M’agradava dibuixar ninots, que era allò que sabia

de comunió per a una neboda, ja que no tenia di-

pre ha estat despertar la curiositat en els nens, fer-los

fer, però encara no tenia gaire clar a què em dedi-

ners per comprar-li una altra cosa. Llavors vaig

entendre que la cultura és divertida. Evidentment, s’ha

caria professionalment. Pensa que he crescut en

ser conscient que aquella havia de ser la meva fei-

de llegir per estudiar i preparar-se per trobar una feina,

una generació on l’únic objectiu de les dones era

na. Per aquelles dates també vaig dibuixar alguns

però també per gaudir de la vida i entendre el món.

trobar un marit que ens donés de menjar. La pos-

christmas. Tot i que els primers no van sortir com
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hagués volgut, em van servir per adonar-me de la
meva vocació.
I en va ser una de les dones pioneres a Catalunya...
Aquí hi havia poca gent que s’hi dediqués. Vaig te-

La pujada de l’IVA
cultural és un
suïcidi per a la
nostra societat”

El meu propòsit
sempre ha estat
despertar la
curiositat en els
nens, fer-los
entendre que la
cultura és divertida”

nir molta sort, perquè Marta Mata va adonar-se
que no n’hi havia prou amb la traducció dels llibres
infantils, ja que les il·lustracions no es corresponien
amb la cultura local. Per exemple, a un nen li hagués
resultat xocant veure el dibuix d’un americà esmor-

nosaltres. D’altra banda, hi ha les petites editori-

tot, ens els han comprat a la Xina! Ara estem amb

zant una panotxa de blat de moro, perquè aquesta

als. Són molt creatives, fan moltes coses i tenen

una segona tanda de 13 contes. A més, també es-

realitat no era la seva.

moltes ganes de descobrir escriptors i dibuixants

tem il·lustrant la vida de mossèn Batlle, fundador

nous, però amb la crisi moltes han estat absorbi-

dels Boy Scouts de Catalunya durant la postguerra.

Ha estat capaç de crear un estil únic, estreta-

des pels grans grups. De tota manera, el sector

Gràcies a aquest grup, vaig entendre que la situació

ment lligat a l’univers dels infants. Com el de-

està aguantant prou bé. Veus que la gent no tira la

del nostre país en aquells moments no era normal.

finiria?

tovallola. Un editor podria dedicar-se a qualsevol

És força realista, ja que no dibuixo res que un nen

altra cosa, però no ho fa.

Vostè era una nena aleshores. En què ho notava?

no pugui identificar. No ho sóc pas tant com Hergé
[el creador de Tintín], que fins i tot reproduïa mar-

I el del món de la il·lustració?

Amb sis o set anys, el meu pare em feia llegir llibres

ques de cotxe, però miro de ser fidel a l’ambienta-

La il·lustració dóna pas a totes les formes de sensi-

en català a la biblioteca, però no n’hi havia gaires, i

ció de les escenes que represento, per tal que el nen

bilitat. Per exemple, a Cavall Fort, conviuen dibui-

els que es trobaven eren d’abans de la guerra. La re-

entengui la història i s’ho passi bé. Per exemple, si

xants clàssics amb corrents molt modernes. Passa

vista El Patufet [publicada en la seva primera etapa

el text parla de Bèrgam, en busco fotos per a saber

el mateix amb les editorials. L’avantatge que tenim

entre 1904 i 1938] va ensenyar a llegir molta gent. A

com és aquesta ciutat. No m’agrada enganyar els

els dibuixants és que no estem tan pendents de les

partir de l’any 39, els exemplars que encara conser-

nens. El meu estil és senzill, i el treballo amb ploma

modes com els pintors, i que el nostre públic es re-

vaven els pares van tornar a aflorar per apropar el

i tinta xinesa, que és la tècnica que m’agrada més;

nova constantment. No és una mateixa generació

català als seus fills.

llapis de colors, aquarel·la... També crec que els

que creix i evoluciona, sinó nens petits. A més, a

meus dibuixos tenen un punt màgic.

aquells adults als que els van agradar els nostres di-

És incombustible. D’on treu tanta energia?

buixos tornen a comprar-los quan tenen fills.

De la meva feina, que és maquíssima. Quan dibuixes estàs treballant, però t’ho passes bé. És diverti-

Han influït les noves tecnologies en el seu dia
a dia?

Què creu que és més important per a triomfar

díssim. Només t’atura el cansament físic. Si no, jo hi

Molt poc. No tinc res en contra dels ordinadors,

en aquest àmbit: la constància o el talent?

continuaria.

però em costa fer-los anar. Per sort, la dissenyadora

Totes dues són indispensables. Sense el talent no

i la meva filla m’hi donen un cop de mà. Les tecnolo-

anem enlloc, tot i que he vist gent brillant que no ha

I l’optimisme que sempre regala?

gies ofereixen una versatilitat fantàstica i cal apro-

tingut sort amb les editorials amb què ha treballat,

M’ho diuen sovint, però no sé si sóc una persona

fitar-se’n. D’altra banda, crec que és bo que els nens

ni tampoc la resposta que mereixia. Per descomp-

optimista. He tingut molta sort: a casa hem patit

dominin la informàtica, però també que tinguin un

tat, la constància també és importantíssima. Per

malalties, però totes s’han resolt de la millor mane-

conte que puguin endur-se al llit.

què Picasso va ser Picasso? Perquè va ser un pencai-

ra possible. Si no fos una persona positiva, seria una

re de ca l’ample.

desagraïda.

Això de la inspiració és el do del nostre ofici: ens ve

Al llarg de la seva trajectòria, ha tingut un pa-

Què li queda per fer a Pilarín Bayés?

amb el text que hem d’il·lustrar. Cinc minuts de po-

per molt actiu en la defensa de la cultura cata-

Estic a punt de començar dos projectes molt bo-

sar-t’hi, no sabries com fer-ho, però passat aquest

lana. Com està vivint el procés sobiranista?

nics: d’una banda, un llibre de meditació per a nens.

temps ho tens claríssim. Ara bé, també és possible

No sabem com acabarà, tot i que tinc l’esperança

L’objectiu és fer-los prendre consciència de la reali-

que en mig de la tasca canviïs de parer i donis una

que això ens portarà la independència. En qualse-

tat, i és un tema del que s’ha parlat molt poc. L’altre

altra orientació al dibuix. En el meu cas, la

vol cas, amb tot això he après que quan volem una

projecte gira al voltant de la ciència.

primera idea ha de ser la bona, perquè no m’agrada

cosa, hem de treballar per aconseguir-la. I ho estem

corregir. Si cal, presento dos dibuixos, tot i que això

fent sense enfadar-nos amb ningú i de manera fes-

Si mira enrere, retocaria alguna vinyeta de la

fa que de vegades em demanin una part d’una ver-

tiva. L’altre dia [30 de setembre, coincidint amb la

seva vida?

sió i una de l’altra.

prohibició de la llei de consultes catalana], plovia a

He fet molts disbarats. De vegades no he estat prou

bots i barrals, però malgrat tot, la gent va sortir a

atenta a les persones, i això sí que ho canviaria. De

La seva tasca gira al voltant del sector editori-

manifestar-se. Es veien arreu persones amb parai-

tota manera, en conjunt, estic contenta amb l’ori-

al, que travessa un moment delicat des de l’es-

gües, amb cadira de rodes... Vam demostrar una

entació que he donat a la meva vida. No tot ha fun-

clat de la crisi. Com veu el futur?

gran il·lusió pel nostre país, i això no ens ho pot

cionat bé, però de maldecaps, sempre n’hi ha.

Després d’haver viscut tants anys, m’he adonat

treure cap Constitució.

Què fa per cridar les musses?

Doni’ns si us plau un últim consell abans de

que les crisis són cícliques, tot i que aquesta s’ha
vist agreujada per l’impacte de les noves tecnolo-

Continuem mirant al futur, doncs. Amb quins

tancar l’entrevista.

gies i per la pujada de l’IVA cultural, que és un su-

projectes ens sorprendrà en els propers mesos?

Que els avis animin els néts a dibuixar. Els nens vi-

ïcidi per a la nostra societat. Espero que aquesta

Estem treballant en una col·lecció de contes popu-

uen molt pendents de les maquinetes, però si els

mesura sigui temporal, perquè si no acabarà amb

lars. Els primers títols van funcionar molt bé: fins i

avis els hi ho demanen, els faran cas.
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Directius de lloguer
al servei de les empreses
Llogar un directiu en lloc d’incorporar-lo a temps complert pot ser una bona manera d’aconseguir talent i solucionar
problemes per aquelles empreses que tenen estructures petites o simplement que necessiten mantenir a ratlla els costos
fixes en personal indirecte.

P
Redacció

Pràcticament tothom ja sap que les consultori-

diferents organitzacions. El tema de la confidenci-

S’ha de tenir en compte que les persones que col·

es que es dediquen al “Head Hunting” poden ajudar

alitat sempre és un punt a valorar, però en el món

laboren actualment amb les empreses en règim de

qualsevol empresa a definir el lloc de treball, fer la

global en el que ens movem cada vegada menys

“Head Renting” han de ser directius senior que tenen

selecció i incorporar el millor professional per co-

empreses tenen fórmules secretes o clients des-

com a capital la seva experiència, i que no neces-

brir una vacant. El directiu normalment queda vin-

coneguts pels altres. Podem resumir dient que el

sàriament fan “Head Renting” per vocació. Potser

culat a l’empresa amb un contracte de treball fix o

“Head Renting” és aplicable a totes les àrees de l’em-

molts voldrien un contracte fix en alguna empre-

temporal, però s’incorpora a la plantilla a tots els

presa però no substitueix el “Head Hunting”, sinó

sa, però de tota manera l’experiència demostra

efectes. Si el directiu a més exerceix un poder de

que el complementa per aquells llocs que no són

que la seva implicació acostuma a ser molt gran i

decisió a l’empresa reportant directament a l’òr-

estratègics dins l’empresa.

el compromís inqüestionable. Està demostrat que

gan d’administració podem estar davant un con-

L’efectivitat del “Head Renting” ve avalada pels es-

el compromís i la implicació són components emo-

tracte d’alta direcció. Si això no es produeix estem

tudis que demostren que un directiu a temps

cionals i vénen més del tarannà de la persona i de la

davant d’una relació laboral comuna. Aquest punt

complert de promig només utilitza el 20% del seu

vinculació a un projecte engrescador que no pas a

és important ja que si es detecta una vinculació

temps en aspectes clarament de direcció indelega-

una situació contractual o a una altra.

molt estreta entre directiu i empresa i es fa un con-

bles, mentre que el 80% del temps restant el passa

Hem de recordar que per als projectes de transi-

tracte d’alta direcció no s’apliquen els 33 dies en cas

a l’empresa fent tasques que podríem anomenar

ció, per exemple quan tenim urgència de cobrir un

d’acomiadament i la llei limita només la indemnit-

com més rutinàries en el millor dels casos o bé tre-

lloc però volem tenir més temps per a contractar,

zació a 7 dies per any treballat.

ballant dades irrellevants, solucionant problemes

podem també utilitzar un directiu de lloguer per

La realitat és que ja fa uns quants anys, segura-

inexistents o donant feina als administratius. Ja

cobrir temporalment el lloc. En aquest cas estem

ment degut a la necessitat de les empreses de

sabem que qui no té feina el gat pentina...i és que

parlant d’”Interim Management”, en definitiva un

ser molt flexibles i de tenir estructures lleugeres,

un altre avantatge del directiu de lloguer és que no

executiu interí per a un temps limitat per a ma-

que ha aparegut el concepte de “Head Renting”.

augmenta els costos fixes en salaris ni en Seguretat

ternitats, baixes mèdiques o processos de selec-

Efectivament són directius de lloguer. Cal tenir en

Social i en conseqüència no és una suma de perso-

ció. Si el que volem és una persona que entreni o

compte que aquest concepte engloba diferents

nal indirecte. Es pot signar un contracte mercan-

faci de guia a un altre directiu podem fer servir el

modalitats.

til, o un contracte de posada a disposició d’obra i

“Mentoring”, és a dir el lloguer temporal també d’un

“Head Renting part time” pot servir per disposar

servei, que es pot rescindir quan es vulgui o en el

professional que assessorarà, guiarà i entrenarà el

d’un directiu a temps parcial. Moltes empreses

moment que s’ha acabat la feina sense costos ad-

directiu titular, fins a l’assoliment de determinades

no necessiten tenir un directiu a jornada sencera.

dicionals.

fites de lideratge dins una posició. El mentor pot

Aquest sistema té molts avantatges que cal valo-

Quan més petita és l’empresa, més polivalent ha

ensenyar simplement mentre fa les coses o bé es

rar seriosament en qualsevol departament però

de ser el personal que hi treballa. De vegades això

pot convertir en un “coach”, gairebé en un entrena-

sobretot en aquells departaments que lideren

va en detriment de la qualitat de les solucions

dor personal.

processos de suport com Finances, Recursos Hu-

aportades. Llogar a hores un directiu especialitzat

En definitiva, noves maneres de contractar i man-

mans, Màrqueting, Comercial i Vendes, Relacions

en màrqueting digital, noves tecnologies, mercats

tenir el talent per ajudar a encarar els nous rep-

Públiques etc. Només en casos de direccions tèc-

emergents o valoració del clima laboral, pot ser

tes que la societat actual demana a les empreses.

niques molt especialitzades o de funcions per les

una bona solució per exemple quan les empreses

Aquest sistema permet a les companyies concen-

quals es necessita un temps molt llarg de forma-

estan en processos de creixement o de reorienta-

trar-se en les seves activitats primàries de valor,

ció i adaptació, aquesta modalitat seria més com-

ció del negoci. No estem parlant només d’un as-

deixant els directius clau en nòmina “full time”. El

plicada d’utilitzar, fins i tot pel coneixement que

sessor que aporti idees o formació, sinó d’una per-

“Head Renting” permet complementar el quadre di-

se’n podria anar cap a la competència en cas de

sona que treballi les hores pactades a l’empresa

rectiu amb professionals de nivell a dedicació par-

contractar una persona a hores que treballés en

com un empleat més.

cial a totes les àrees de suport. •

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
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98 granges de tot l’Estat competeixen pels Porc d’Or

E
Redacció

Els Premis Porc d’Or, que organitza l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) des de 1994 en
reconeixement a l’excel·lència de la producció porcina
a l’Estat espanyol, ha donat a conèixer les 98 granges
que opten a 123 nominacions d’or, plata i bronze. Es
poden consultar al web http://www.bdporc.irta.es/
porcdor.jsp.

Com és habitual, Catalunya encapçala el rànquing
amb un total de 35 granges aspirants i 46 nominacions.
La segueix Aragó, que aquest any escurça distàncies,
amb un total de 31 nominacions que es reparteixen en
cions, i Navarra amb 11 granges i 14 nominacions. Completen el rànquing d’aspirants Castella-La Manxa, Galí-

IRTA

24 granges; Castella i Lleó amb 13 granges i 16 nominaImatge dels coneguts popularment com els “Oscar del porcí espanyol”

cia, la Comunitat Valenciana, La Rioja i Múrcia.
Independentment de la categoria, les explotacions

que envien periòdicament les seves dades al Banc de

En aquesta edició el nombre de granges analitzades ha

nominades optaran també als guardons més significa-

Dades de Referència del Porcí Espanyol en base a cri-

estat de 622, amb una mitjana de 1.051 reproductores,

tius: el Premi a la Màxima Productivitat Numèrica i el

teris productius com la taxa de parts, nombre de gar-

que en total representa prop del 30% del cens estatal.

Premi Porc d’Or Diamant. D’altra banda, cal esmentar

rins deslletats per truja i productivitat numèrica. Les

La gala de lliurament dels premis es farà a Lleida el dia

per la seva importància el Premi Especial Porc d’Or del

granges es classifiquen per la seva grandària en cinc

21 de novembre i reunirà més de 650 persones entre

MAGRAMA a sanitat, benestar animal i medi ambient.

categories (d’una a 200 truges, de 201 a 500, de 501 a

productors, veterinaris, personalitats lligades al sec-

Els Premis Porc d’Or es concedeixen entre les granges

1.000, de 1.001 a 2.000 i més de 2.001).

tor porcí espanyol i autoritats. •

C. Emili Grahit, 17, entresol
17002 GIRONA
TEL. 972 41 69 69
Mòbil: 619 737 338
A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es
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Les cooperatives augmenten
un 30% la producció d’oli d’oliva

L
Redacció

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) preveu un increment del 30% en la producció d’oli d’oliva per aquesta campanya. Per tant, en
relació amb l’any passat, es podrien produir unes 8.000 tones d’oli de més.
Segons dades de les cooperatives, la producció se situaria en unes 35.000
tones enfront les 26.000 de la temporada 2013-2014. Del total, unes 26.500
tones es produirien a les comarques de Tarragona; 6.800 tones a Lleida; 900
tones a Girona, i 800 a Barcelona.
El responsable d’oli d’oliva de la FCAC, Antoni Galceran, explica que “ enguany,

fundación dieta mediterránea

s’ha recuperat força la producció a la zona amb major volum de producció de
Catalunya, que són les comarques del Baix Ebre i el Montsià, on s’ha aconseguit controlar molt millor la mosca de l’olivera”.
Així mateix, Galceran argumenta l’augment de producció perquè “les condicions
meteorològiques han estat bones i ha plogut suficientment. Quant a qualitat,
també creiem que serà un any bo per a l’oli. Arran de la davallada de producció
que es preveu en el conjunt de l’Estat, tenim la confiança que el preu en origen
es podria recuperar una mica després de la caiguda de l’última campanya”. •

Es calcula un 30% més de producció d’oli de oliva en vers a l’any passat.

La gastronomia, un bon reclam turístic

E

Redacció
El desenvolupament que ha tingut el turisme gastronòmic en els darrers anys ha

A més d’una gran oferta de tot tipus de restaurants per a tots els gustos, el viatger

estat espectacular. Avui dia el turisme gastronòmic s’ha convertit en una nova

també pot trobar una colla de mercats municipals on la varietat de productes de

manera de viatjar. El ventall de rutes gastronòmiques que ens ofereixen en dife-

proximitat i exòtics s’exposen a l’abast del públic. Passejar pels mercats és una ex-

rents indrets de la nostra geografia, se centren tant en la cuina popular, tradicio-

periència de veure i gaudir els colors i els aromes que els comerciants ens mostren

nal com en la d’autor. Aquests tipus de projectes també ajuden a promoure l’ofer-

als seus taulells atapeïts de productes frescos i de primera qualitat.

ta turística, l’economia local, donar a conèixer la cultura i la identitat d’un territori,

Podríem dir que la gastronomia és la gran ambaixadora junt amb l’enoturisme o

com un atractiu únic i diferenciador.

turisme del vi, per identificar un territori amb els trets i productes més caracte-

La gastronomia es consolida com un element clau i imprescindible per a diversi-

rístics de la zona. Aquesta projecció es converteix per al viatger en el repte més

ficar l’oferta turística i estimular el desenvolupament econòmic local, regional i

exigent que busca varietat, novetat i autenticitat. •

nacional amb valors de sostenibilitat basats en el territori, el paisatge, el mar, els
productes locals i l’autenticitat, tots ells en consonància amb les actuals tendències de consum cultural.
I és que actualment la gastronomia s’ofereix com un producte específic, basat en
productes locals de qualitat que s’han convertit en uns dels més dinamitzadors del
panorama internacional. És a dir que no es tracta de viatjar per gaudir només de la
platja, monuments o museus, sinó que la bona taula per als viatgers més exigents
de paladar els situa com una de les principals motivacions turístiques.
gastronomia. Aquest sector té un paper cada vegada més important, i a més d’un
estil de vida prou sofisticat, s’associa a la bona vida i al benestar econòmic d’un
consum exclusiu i d’alta qualitat dels productes locals.

jordi cabanas

El turista avui dia busca trobar altres experiències relacionades en l’àmbit de la

Menjador principal del restaurant Cau Faluga, situat a Manlleu.

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

Tancat els dimarts per festa setmanal excepte festius
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EL 21 D’OCTUBRE S’OBRE EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ PER PARTICIPAR AL 26è PREMI “PICA D’ESTATS”

La Diputació de Lleida convoca
el XXVI Premi Turístic Internacional Pica D’estats

Aquest guardó, reconegut internacionalment, s’ha consolidat amb més d’un quart de segle de trajectòria com un dels instruments

més importants de difusió i promoció dels recursos turístics del Pirineu i de la plana de Lleida.

E
Redacció

El Premi Turístic Internacional Pica d’Estats està considerat com un dels premis

(dotat amb 5.000 €), reportatge fotogràfic (dotat amb 5.000 €), mitjans de co-

més prestigiosos dins del món del periodisme turístic, i com el més ben dotat eco-

municació locals (dotat amb 5.000 €) i Internet (dotat amb 3.000 €).

nòmicament en l’àmbit dels mitjans de comunicació vinculats a aquest sector, de

El període d’inscripció dels treballs estarà obert entre el 21 d’octubre i el 21 de no-

premsa, ràdio, televisió i Internet. Arriba a la 26a edició amb el repte de mantenir

vembre de 2014. Hi poden optar tots els treballs de premsa escrita, ràdio, televisió

l’altíssim nivell de qualitat i quantitat assolit en l’anterior convocatòria.

i Internet publicats o emesos en qualsevol àmbit dels atractius turístics de les Terres de Lleida.
El Jurat del guardó
Aquesta 26a edició del premi el formen Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Santiago Costa, director de redacció del diari “Segre”, Josep
Cuní, director del programa “8 al dia” de 8 TV; Lluís Foix, periodista i analista polític
del diari “La Vanguardia”; Antonio Franco, assessor a la presidència del Grupo Zeta;
Mariano Palacín, president de la Federació Espanyola de Periodistes i Escriptors
de Turisme; Mònica Terribas, directora del programa “El matí de Catalunya Ràdio”; Rafa Gimena, president de la demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes;
Eduard Navarro, director general de la Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió; Jordi
Blanch, director de Patronat de Turisme. El jurat es reunirà i donarà a conèixer el
veredicte el 24 de gener de 2015. •

El premi és obert als treballs periodístics que centrin els seus continguts de forma
directa o indirecta en l’oferta turística de qualsevol indret de la demarcació lleidatana, tant pel que fa als atractius paisatgístics i monumentals com a les activitats
esportives, culturals o festives.
Les 8 categories del guardó són: premsa especialitzada en viatges i turisme (guardó dotat amb 5.000 €), premsa escrita d’informació general (dotat amb 5.000 €),
premsa internacional (dotat amb 5.000 €), televisió (dotat amb 5.000 €), ràdio
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