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es respira en el món empresarial és d’un cert optimisme que feia temps que no es percebia. Bona part
d’empreses, i després de gairebé vuit anys seguits fent mans i mànigues per trampejar els entrebancs
recuperació. Però desafortunadament no tothom pot dir el mateix, ja que altres professionals que han
fet igualment els exercicis d’habilitat i destresa per tirar endavant no ho han aconseguit.
És cert que s’està començant a veure indicis de millora en la recuperació econòmica. Sembla que
la inversió empresarial ha començat a fluir, només cal anar als polígons industrials on s’ubiquen
la majoria d’empreses de diferents sectors, on es pot observar l’augment, en vers temps enrere, de
vehicles industrials que hi transiten. Aquest fet denota que la feina es torna a reactivar. En la mateixa
mesura també ha augmentat el consum i s’han creat nous llocs de treball, encara que molts d’ells són
precaris i inestables. Tot això fa que es detecti una actitud més positiva i animosa. Ara bé, dir que ja
hem sortit de la crisi, com diuen alguns, crec que és una afirmació que no s’ajusta a la realitat i és una
ofensa per a tots aquells que encara es troben sense feina i sense perspectives de tenir-ne. Per tant,
per a molts la crisi continua. La recuperació total només serà una realitat quan augmenti la creació de
llocs de treball dignes i, en conseqüència, els seus efectes positius arribin a l’economia familiar. Doncs,
la percepció dels canvis que hi ha hagut en l’àmbit econòmic han tingut més repercussió en l’opinió
pública i en els judicis formats sobretot per via d’observació, que no pas per la via real. La influència
d’aquestes dades que indiquen millores econòmiques no tots els ciutadans l’han notada en la seva
quotidianitat.
La preocupació segueix existint, però també hi ha la predisposició a veure les coses sota l’aspecte més
favorable, la qual cosa ajuda a recuperar la confiança. Sembla que el pitjor va quedant enrere, i les
perspectives de negoci a curt o a llarg termini es presenten òptimes. Això sí, amb certa prudència,
moderació. •
núria garriga
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El SECTOR DEL METALL:
TRADICIÓ, TECNOLOGIA I
CONEIXEMENT

La mateixa complexitat dels processos i l’exigència de les empreses que treballen en el sector
del metall comporta que aquest sector sigui també una font d’oportunitats, que hagi d’anar

professionals adequats per fer front als reptes d’un mercat cada vegada més globalitzat.

E
Redacció

Els sectors del metall i de la mecànica juguen un paper clau dins l’economia ca-

tecnologies de soldadura i el tall amb màquina eina.

talana, no només per la generació d’ocupació de qualitat, sinó perquè constiLa matèria prima

gairebé el 12% del total de la facturació de la indústria a Catalunya i un 12% de

El preu de la matèria prima i la seva creixent complexitat tècnica son elements a

les exportacions. Les persones ocupades al sector representen un 2,5% del total

tenir en compte a qualsevol empresa metal·lúrgica. La indústria del metall tracta

de persones ocupades a l’economia espanyola, un 25% de les quals són a Catalu-

materials com el ferro, l’alumini, el níquel o el titani i els utilitza principalment en

nya. Alguns dels elements claus que caracteritzen el sector són la matèria prima

aliatges. Un dels aliatges més importants és l’acer, fabricat a partir de la combina-

i els processos fonamentals de conformació amb matrius i premses, les diferents

ció del ferro amb carbonis i altres elements. És un material que té més resistència

Josep Comàs i Solà, 24 A
Pol. Ind. Bufalvent
08243 Manresa - Barcelona
Tel. 938 74 85 71 - Fax. 938 74 85 72
www.metalvent.com
metalvent@metalvent.com
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Eix professiSoal / Soladaufí

tueix un teixit industrial molt especialitzat. A grans xifres el sector representa

Per als següents sectors:
Alimentació / Químic / Plàstics i Plàstics Tècnics
/ Àrids i Ceràmiques / Medi Ambient.

Ens dediquem a la
transformació de ferralla.
C. Sau, 10- Pol. Ind. Malloles- Vic
Tel. 938860258-647560910
ferros@ferrosanglada.com

Eix professiSoal / Soladaufí
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a la recerca constant de noves tecnologies i, per tant, que tingui la necessitat de formar
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degut a la seva resistència a la corrosió que no prové de cap cobertura superficial
sinó del seu aliatge, s’utilitza per a fer mobiliari, estructures a l’exterior, cobertures
d’electrodomèstics o rellotges. Per evitar la corrosió es pot utilitzar també l’acer galvanitzat. El galvanitzat és un material que s’utilitza per prevenir la corrosió sense
que sigui tan car com l’acer inoxidable. De fet, el galvanitzat es produeix donant una
capa protectora de zenc al ferro, l’acer o l’alumini. Un altre metall utilitzat en diferents processos és el coure. El coure és un metall fàcil de mecanitzar, la qual cosa
permet la producció de fils molt prims, i això fa que juntament amb les seves propietats com a conductor d’electricitat sigui idoni per a la fabricació de cablejat elèctric
i contactors. Com a barreja del coure i el zenc apareix el llautó, de més duresa que
el coure, però fàcil de manipular. S’utilitza actualment per a la producció d’envasos,
caldereria, armament, terminals elèctrics etc. Els aliatges que tenen com a base el
coure i l’estany són coneguts com materials de bronze, material molt conegut des
JORDI CABANAS

de segles, el descobriment del qual va convertir-se en una fita per la història de la
tecnologia. Actualment el bronze es fa servir en la fabricació de vàlvules, tubs i peces
per a llauneria en general. Podem trobar bronze en alguns altres elements com turbines, discos de fricció i alguns elements de les màquines.
Tubs d’acer.

El preu de la matèria prima i de l’energia són elements molt importants per la ren-

que el ferro i és utilitzat principalment quan el pes i la corrosió no són un problema.
Actualment aquest sector ha evolucionat molt i el mercat disposa de tota una gamma d’acers microaliats, és a dir materials dissenyats no per complir una composició
química específica sinó per assolir unes propietats mecàniques determinades de
resistència, lleugeresa, pes i per tenir també més resistència a la corrosió. Aquests
materials són molt utilitzats en automoció, aeronàutica i per la fabricació de peces
per maquinària i automatismes en general. L’acer inoxidable és un producte metal·
lúrgic que resulta d’afegir a l’acer una proporció de crom i de níquel. Aquest material,

dibilitat de les empreses del metall, especialment a curt termini i per la dificultat
de traspassar els possibles increments del preu de venda als clients. El mercat dels
minerals té una evolució difícil de preveure ja que depèn de molts factors, normalment fora de l’abast de la petita empresa. Cal tenir en compte que la Xina consumeix
al voltant del 40% de tots els metalls del món. Andrés Barceló, director general de
Unesid (Unión de Empresas Siderúrgicas) comenta que finalment al 2014 hem vist
un inici en la pujada de la demanda d’acer a l’Estat Espanyol, tendència que podria
confirmar-se si continua la tònica positiva dels sectors consumidors. Durant el 2014
es varen consumir 10,5 milions de tones de productes siderúrgics, gairebé un 6% més
que al 2013. El consum real ha estat positiu gràcies a la millora de sectors punters
com l’automoció i al fet que el sector de la construcció ha deixat de restar a finals de
2014, després de 7 anys de fortes caigudes.
De tota manera, la política industrial europea sembla no poder contrarestar la pro-

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

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

ducció d’acer xinès i pot implicar un futur gris per a les empreses de la UE. La indústria siderúrgica asiàtica podria escombrar també la indústria europea de producció
d’acer i dels seus derivats. Tot i la tònica mundial de baixada de preus, les exportacions espanyoles de productes siderúrgics es varen mantenir estables respecte al
segueix a la pàg. 6 >>
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Mafesa agrupa els serveis de ferralla
i tall al seu centre de Seva
Amb 55 anys d’experiència al sector metal·lúrgic, Mafesa,
especialista en ferro i acer, fa un pas més en la seva aposta per
la qualitat, la innovació i la satisfacció dels seus clients. Així,
la firma osonenca acaba d’introduir nous serveis a la planta
de Sant Miquel de Balenyà (Seva) dedicada exclusivament a les
solucions que ofereix l’empresa: elaboració de ferralla i tall. En
JORDI CABANAS

aquest centre de serveis de tractament del metall, Mafesa agrupa
els seus serveis per aconseguir-ne una gestió més àgil i eficient.

E

Cèlia Roca

Diferents imatges del tractament de tall.

El centre esmentat compta amb dues línies de negoci;

d’aquests sistemes permet tallar peces de diferents

Iniciatives com aquesta fan possible que Mafesa pugui

la primera, englobada a la unitat de ferralla, se centra

gruixos amb la precisió desitjada.

treballar amb un ventall de serveis i productes molt
extens —tubs, xapes, angulars, calibrats, corrugats,

en l’elaboració i subministrament d’acer per a estructu-

C
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res de formigó. Es tracta d’un sector en el que l’empresa

Més mitjans tècnics i humans

malles, bigues, serveis de granallat i pintat…—, amb les

compta amb una dilatada trajectòria, en haver treba-

L’agrupament de serveis a una sola ubicació respon a la

millors instal·lacions, la maquinària més actual i innova-

llat durant molts anys en tot tipus d’obres i projectes

idea de potenciar la qualitat dels serveis i aportar més

dora i la garantia de grans equips formats per professi-

per firmes del sector de la construcció.

valor afegit a la gamma de productes de Mafesa. Amb

onals preparats per assumir tot tipus de projectes. Tot

El segon àmbit d’expertesa és la unitat de tall. En els

la reestructuració del centre a Seva, l’empresa fa un im-

això acompanyat dels valors que caracteritzen l’empre-

darrers anys, l’empresa ha fet inversions per aplicar les

portant avenç per aconseguir una millora de les instal·

sa: compromís, confiança i un tracte proper i persona-

noves tecnologies a aquest camp, amb l’objectiu d’ofe-

lacions. A més, aquesta fita ha anat acompanyada de

litzat.

rir un servei més als seus clients habituals, però també

l’adquisició de nova maquinària i de l’estratègia de po-

Les instal·lacions de Mafesa, que sumen una superfície

per arribar-ne a d’altres de nous, emmarcats en altres

tenciar l’equip humà que liderarà aquesta nova etapa.

de més de 50.000 m², donen cobertura a una àmplia

sectors econòmics i amb unes necessitats diferents.

D’altra banda, l’agrupament dels processos de produc-

zona geogràfica. Actualment, l’empresa compta amb

Per aconseguir-lo, l’empresa disposa de l’última tecno-

ció a aquesta planta ha permès que les altres instal·

centres de producció o magatzems a Vic, Canovelles,

logia en tall de làser i plasma d’alta definició, juntament

lacions del grup puguin dedicar-se exclusivament a la

Figueres, Palafolls i La Seu d’Urgell, als que ara se suma

Anunci.pdfi fermesa
1
23/03/15
12:14 La combinació
amb la robustesa
de l’oxitall.

comercialització de productes fèrrics.

el centre de serveis de Seva. •
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El preu de la matèria prima i de l’energia són
elements molt importants per la rendibilitat
de les empreses del metall, especialment a curt
termini i per la dificultat de traspassar els possibles increments del preu de venda als clients”
en una indústria que utilitza processos mecanitzats i màquines eina molt potents.
La conformació per estampació consisteix en situar el metall entre dos motlles o matrius i sotmetre’l a un esforç de pressió mitjançant una premsa. Aquesta estampació
pot ser feta en calent o en fred. En calent es fabriquen les eines de treball, les vies
fèrries, aixetes, vàlvules. Amb estampació en fred es treballa amb premses i matrius
progressives o cop a cop i es fabriquen molts objectes com les carrosseries dels cotSAV

xes, les carcasses dels electrodomèstics o bé els taps dels envasos.
Com a complement de l’estampació trobem màquines de doblat, les plegadores i
màquines de tallar (làser o punxonadora) i màquines de soldar. Si mirem la pàgina

Peça metàŀlica realitzada amb processos mecanitzats.

2013, al voltant de 9,9 milions de tones i amb un valor econòmic de 7.536 milions
d’euros; en canvi les tones importades han crescut un 10% fins a 8,3 milions. Les importacions les ha estimulat la demanda interna, però també l’agressivitat de països
tercers com la Xina.

web de qualsevol fabricant de maquinària per a l’estampació, veurem que el món
de la premsa evoluciona de forma continuada. Actualment els fabricants ofereixen
la possibilitat de treballar sincronitzant premses i robots en línies d’alta cadència, o
bé amb la introducció de les servopremses, que permeten augmentar la precisió i la
flexibilitat de les premses mecàniques augmentant la qualitat de les peces i evitant
averies a les matrius.

La Conformació
Històricament el metall es conformava a les fargues, que aprofitaven la força de l’aigua per moure els martinets i els seus forns de carbó per aconseguir temperatura i
donar forma al metall calent sotmetent-lo a grans esforços i pressions. Actualment
aquest ofici que servia per fer eines de treball o fins i tot armament, s’ha convertit

Una tecnologia diferent és el laminatge, el trefilat i l’extrusió. En aquest darrer cas
sotmetent el metall fos a la pressió d’un èmbol, surt per un orifici i agafa la forma desitjada. D’aquesta manera es poden produir els tubs sense costura o cables folrats.
En el cas del laminat, el metall es fa passar de forma progressiva per diferents rodets
rotatoris que aprimen el material. Aquest procés s’utilitza per a la producció de làmisegueix a la pàg. 8 >>

Divisió
Motors

Divisió
Equilibrats

Divisió
“in situ”

Divisió
Industrial

Transformació a
GLP

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.

Adapta el teu vehicle per a
funcionar amb gasolina o GLP.

Empresa fundada l’any 1985, amb operaris del rectificat des de l’any 1960. L’any
1998 ens vàrem traslladar a les instal·lacions actuals i posteriorment l’any 2004 les
ampliàvem amb la nau del costat. Actualment disposem de gairebé 2.000 m2.
Contínuament intentem reciclar-nos amb noves tècniques i nous projectes de futur.
Des del setembre del 2001 fins al dia d’avui tenim un sistema de treball sota les
normes de la 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

ISO 9001:2008
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RSC amplia el seu
catàleg de serveis en
el sector del metall
Per assegurar-ne la màxima competitivitat i una posició de
lideratge al mercat, la indústria metal·lúrgica exigeix als
Vista interior de la nau
d’AUSA RSC Mecanitzats

seus proveïdors solucions amb valor afegit, i preparades per
posar a l’abast de les empreses expertesa, professionalitat i el
millor servei. Unes característiques que, des dels inicis, han

L’

esdevingut els trets diferenciadors de Ríos Supply Chain (RSC),

Redacció

L’estratègia comercial de RSC ha estat des dels seus inicis basada en el mercat internacional, exportant a clients europeus de països com Itàlia, França o Alemanya i
fora d’Europa en països com la Xina. Seguint el seu pla de creixement, aquest mercat
europeu cada vegada agafa més importància i la tendència és que les exportacions

holding especialitzat en projectes integrals de soldadura,
mecanitzat, muntatges i enginyeria. A aquesta llista, a més, s’hi
ha afegit recentment el tornejat, fruit de la posada en marxa
d’una nova planta de producció.

seguiran creixent.
Amb una llarga trajectòria acreditada i el millor equip de professionals, l’objectiu de
RSC és donar resposta a les necessitats dels seus clients i a les demandes del mercat,
subjectes a canvis constants. Per aconseguir-ho, l’empresa basa la relació amb els seus
clients i proveïdors en un seguiment constant de les comandes i en el compromís
de proporcionar sempre la més alta qualitat. Aquestes característiques defineixen
les sinergies empresarials que es creen al voltant de RSC, i que donen com a resultat la
satisfacció del consumidor final i la reducció de costos.
RSC va ser creada en el 2008, compta amb un equip jove que combina a la perfecció
les noves idees amb l’experiència dels membres que porten més anys en el sector. Això

Nau de mecanització ubicada a Manlleu.

permet tenir un equip interdisciplinar preparat tecnològicament per assolir els requeriments i les exigències dels clients. En la seva divisió de soldadura i operacions de mecanització de suport disposa d’unes instal·lacions de més de 3.000 m2, ubicades al Parc
Tecnològic de Boecillo (Valladolid) i certificades amb l’exigent normativa de soldadura
DIN EN 15085 CL1.
30 anys d’experiència en mecanitzats
D’altra banda, per oferir treballs de mecanització de peces d’alta qualitat, RSC confia
en la seva filial Ausa RSC Mecanitzats, amb més de 30 anys d’experiència al sector.
Aquesta firma està especialitzada en la rotació d’eines i l’arrencada de ferritja amb maquinària de control numèric, una tasca indispensable dins dels processos productius

Nau de soldadura ubicada a Valladolid

de la indústria metal·lúrgica. No obstant això, Ausa RSC Mecanitzats també compta

ment de les peces i el seu lliurament.

amb altres sistemes dissenyats per donar resposta a altres necessitats de les firmes

Actualment, Ausa RSC Mecanitzats ocupa unes instal·lacions de 2.800 m2 ubica-

d’aquest àmbit i que li permeten aconseguir dinàmiques més eficients.

des a Manlleu i dedicades a la mecanització de peces de diverses dimensions i ma-

L’empresa està preparada per donar suport a un extens ventall de sectors: entre d’al-

terials, en grans, mitjanes i petites sèries. Així mateix, a les plantes esmentades

tres, rentadores i planxadores industrials, motors elèctrics, maquinària agrícola i fores-

cal sumar-ne una altra de nova adquisició, situada a la localitat osonenca de Sant

tal, components hidràulics, transports de fluids, obres públiques, transport ferroviari i

Quirze de Besora i dedicada als tornejats. D’aquesta manera, RSC fa un pas més en

energies renovables —concretament, de tipus eòlic—, sense oblidar la indústria tèxtil i

l’aposta per la diversificació del seus serveis. Tot això contribueix a assolir el propòsit

de l’automoció —sobretot, motocicletes. Així mateix, també té capacitat per fer mun-

principal: la plena satisfacció dels seus clients, que aconsegueix gràcies a un servei

tatges, aplicar pintura de protecció i soldadura i dissenyar i construir utillatges i eines.

que combina eficàcia, fiabilitat, qualitat i compromís en la data de lliurament, indi-

A més, també gestiona les diverses fases del procés de fabricació, com ara el tracta-

cadors que milloren any rere any.

Més informació a:

Rios Supply Chain - Oficines

Ausa RSC - Taller de mecanització

RSC OLID - Taller de Soldadura

Plaça del Pou 4º 1er 3era. 08800

C. Font de Tarrés 52, Polígon Font de

C. Andrés Laguna 8,

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Tarrés. 08560 Manlleu (Barcelona)

Parque Tecnologico de Boecillo.

Tel. 93 814 03 22

Tel. 93 851 20 00

47151 Boecillo (Valladolid)

A/e. ofertes@rscsl.com

A/e. info@ausarsc.com

Tel. 983 54 85 21
A/e. administración@rscsl.com
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El mercat de les eines de tall ha evolucionat
molt en els darrers anys, i el grau de formació de l’operari pot arribar a ser el que finalment limiti la quantitat de recursos existents a partir d’eines molt sofisticades”
nes, cintes o cable. Un procés molt utilitzat per a la producció de cable elèctric és el
trefilat. Aquest procés serveix per reduir la secció d’una vareta o filferro fent-la passar per un orifici cònic amb una eina anomenada filera o dau mitjançant una força
de tracció. Els materials més utilitzats pel trefilat són l’acer, el coure o bé el llautó.
Les aplicacions més importants dels metalls trefilats són la producció de cables elèctrics, clips de paper, instruments musicals de corda i fins i tot els radis de la roda de la
JORDI CABANAS

nostra bicicleta.
La soldadura
Podem definir la soldadura com una unió de dos metalls en un per escalfament a

Operari soldant ferralla.

temperatures adequades, amb pressió o sense i amb la possibilitat d’utilitzar material d’aportació. Pel que fa a la soldadura de fusió, actualment trobem dins de molts
processos la soldadura amb arc elèctric. Aquest procés, inventat al segle dinou i que
va tenir una utilització massiva a les empreses a partir de 1950, és un tipus de soldadura per fusió que utilitza la creació d’un arc elèctric entre el material base o la
peça a soldar i la barra de l’elèctrode consumible que serveix de material d’aportació. En el procés s’aconsegueixen temperatures al voltant de 3.500 a 4.000º C. Dins
del món del metall sentim a parlar darrerament de la soldadura TIG. La tecnologia
TIG utilitza elèctrodes permanents de tungstè i un gas inert. El procés de soldadura
TIG es pot utilitzar per tot tipus de materials, inclosos l’alumini i algun altre material
com el titani. Quan cal utilitzar material de farcit es fa a través de varetes com en la
soldadura Oxiacetílica. Els gasos més utilitzats són l’argó o l’heli. El gran avantatge
d’aquest mètode de soldadura és bàsicament l’obtenció de cordons més resistents,
més dúctils i menys sensibles a la corrosió. Com a inconvenients està la necessitat
d’aportar gas de forma continuada i la necessitat de mà d’obra molt especialitzada,
la qual cosa pot encarir el procés de forma considerable, per tant es reserva habitualment per a soldadures amb necessitats especials de precisió i acabats superficials
molt cosmètics. En la soldadura MIG / MAG (Metal inert gas o bé Metal active gas) el
procés és semblant però s’utilitza un elèctrode de metall que es consumeix durant

el procés de soldadura i que serveix de material d’aportació. El mètode MIG utilitza
un gas inert (argó, heli o una barreja de tots dos) i s’utilitza generalment per soldar
acers inoxidables, coure, alumini o xapes galvanitzades. La soldadura MAG utilitza
gasos protectors que són químicament actius (diòxid de carboni o argó més oxigen) i
s’utilitza bàsicament per acers sense aliatges i no es pot utilitzar per acers inoxidables
ni aluminis o els seus aliatges. El procés és similar a la soldadura MIG però més barat
degut al gas que utilitza.
D’altra banda, dins els processos de fusió trobem també la soldadura oxiacetilènica (OAW), en la qual s’utilitzen els gasos en combustió per escalfar o fondre el metall base. Amb aquest procediment s’utilitza una flama que prové d’un bufador per
la combustió de l’acetilè, un gas incolor i molt inflamable que crema amb una flama
molt lluminosa, desprenent una gran quantitat de calor que s’utilitza per fondre els
metalls que es volen soldar. L’oxigen i l’acetilè es cremen a través d’un encenedor o
bufador. Els dos gasos es condueixen a la flama a través de vàlvules reductores de
pressió.
Qui no ha quedat meravellat veient imatges d’una cadena de fabricació de cotxes
amb una colla de robots que solden les carrosseries. Es tracta de soldadures per re-

Pol. Ind. Mas d’en Bosch,
naus 2.9 – 2.10
17500 RIPOLL
MECANITZACIONS EN GENERAL,
PEÇA ÚNICA I MATRICERIA

Tel 972 715326
Fax 972 715076
mecanitzats@logiccontrol.es

• Reparació i manteniment
motors A/C D/C

BOBINATGES
Pere Vilalta Verdaguer
C. Raimon Mas 5 / 08560 Manlleu
Tel. 938 513 050 / Fax 938 507 092
e-mail bobinatges@gmail.com
web www.bobinatges.cat

SERVEIS A LA INDÚSTRIA EN
MUNTATGE I SOLDADURA

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

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

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

MUNTATGE DE MAQUINÀRIA SOBRE PLÀNOL,
REMESES, MANTENIMENT INDUSTRIAL, ETC.

C. COMTE BORRELL, 10
08570 TORELLÓ

TELÈFON: 93 171 16 50
MÒBIL: 630 66 24 27

bmg-83@hotmail.com
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Les importacions porten dos anys de creixement
i això podria ser un símptoma de què les empreses tornen a invertir en béns d’equipament”
cilindres a través de la corrent i la pressió de dos elèctrodes circulars en un procés
continu.
Molts clients d’automoció i del sector del ferrocarril demanen homologació dels soldadors o dels processos de soldadura. La homologació del procés ve regulada per la
norma UNE EN 15614 sobre qualificació dels processos de soldadura. La homologació o qualificació de soldadors ve regulada per la norma europea UNE –EN 287-1

JORDI CABANAS

Processos de tall amb màquina eina
Tradicionalment els processos de tall es realitzen en els torns, trepanadores, fresadores, escairadores, màquines de tall làser o punxonadores. Per altra banda hi ha
tot un ventall d’eines que utilitzen moles abrasives per treballar. Aquestes darreres
Màquina de tall. Empresa Mafesa.

són generalment de forma cilíndrica o de disc. Són típiques les rectificadores que
tenen un eix que pot girar a gran velocitat i en el qual s’instal·len les moles abrasives.
El mercat de les eines de tall ha evolucionat molt en els darrers anys, i el grau de for-

sistència. Aquest tipus de soldadura es basa en l’efecte Joule, és a dir l’escalfament

mació de l’operari pot arribar a ser el que finalment limiti la quantitat de recursos

que es produeix al passar un corrent elèctric a través de la unió de les peces. Aquest

existents a partir d’eines molt sofisticades. La manca d’inversions de les empreses

tipus de soldadura es realitza per l’escalfament que experimenten els metalls degut

degut als problemes econòmics i falta de càrrega de treball dels darrers anys han

a la seva resistència al flux d’un corrent elèctric, ja que els elèctrodes s’apliquen als

provocat que moltes fàbriques i tallers treballin amb màquina eina molt vella que

extrems de les peces. Es pot fer servir per qualsevol tipus de xapa però tal com hem

no utilitza les noves tecnologies. La falta de càrrega de treball ocasiona també que

comentat es fa servir molt de forma robotitzada dins de la indústria de l’automò-

es triï la maquinària més econòmica i menys productiva, la qual cosa porta al final

bil o d’altres sectors. Per altra banda, el procés de soldadura per costura és similar

a ser menys competitius dins el mercat global. L’empresa Danobatgroup de la cor-

i utilitza també l’escalfament per resistència per soldar juntes de xapa, creació de

poració Mondragón, amb un centre d’investigació propi, és un exemple clar d’una

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

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

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

www.ferrallatsgester.cat

A/e info@ferrallatsgester.cat
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EL BALANÇ DEL 2014
AUGURA MILLORS DADES PEL 2015
Des de l’Associació Nacional de Béns d’equip (Sercobe), fan una lectura positiva
de l’any 2014. Franciso Pardo, el seu president, manifesta que la situació econòmica espanyola al 2014 ha anat millorant, de la mateixa manera que ho fan les
previsions pel 2015. De tota manera no acaba de veure una política consolidada d’inversions en béns d’equip i maquinària i per això reclama un Plan Renove
per a la indústria. La feblesa en l’ocupació de les empreses que fabriquen béns
d’equipament es demostra amb una baixa taxa d’ocupació del -11,4% acumulada de 2009 a 2013. El 2014, però, aquesta xifra ha estat positiva amb un modest

Jordi cabanas

0,4%, la qual cosa segons Pardo podria representar un canvi de tendència. De

Imatge de l’interior del taller de l’empresa Ferrallats Gester, a les Masies de Voltregà.

tota manera un augment de l’1,3% de la cartera de comandes i un repunt de la
demanda interna conviden a l’optimisme. Les importacions porten dos anys de
creixement i això podria ser un símptoma de què les empreses tornen a invertir en béns d’equipament. Un aspecte que preocupa més és la desacceleració de
les exportacions, concretament en un -1,2% el 2014. Les empreses espanyoles

empresa basca que actualment està abocada al mercat internacional i que té com

varen col·locar a l’exterior béns d’equip per un valor de 35.600 milions d’euros.

a base la tradició metal·lúrgica del territori. Aquesta empresa s’ha especialitzat en

Segons el mateix Pardo la crisi ha afectat les inversions i això pot haver tingut

tecnologies de tall, rectificat, fresat, mandrinat, punxonat i amb automatització

algun efecte amb la manca de competitivitat de les empreses. L’informe de Con-

d’aquests processos dins de cadenes de producció.

femetal del març de 2015 ratifica aquestes dades, el 2014 ha estat millor que el
2013. L’any 2015 seguint les previsions de la demanda interna i de comerç exterior

La nostra tradició industrial ens ha permès acumular coneixements, infraestructures i capital humà suficient com per
aprofitar l’embranzida que ens facilita la
millora actual dels índex econòmics”

Torns, soldadures
Rectificadora i
Maquinària en general

sembla que vol ser encara millor i fins i tot aconseguir anar millorant poc a poc el
malmès mercat laboral. La producció del sector del metall va créixer un 1,8% de
mitjana anual, sortint d’anys de xifres negatives. En global les exportacions en
aquest cas varen ser positives amb un augment del 2,3%, però sobretot el canvi
important es nota en les importacions, que varen augmentar un 11,9% respecte

Jaume Roca Mora
C. del Vivet, 11
P.I. El Vivet
08552 TARADELL
Mecanització peces fins a Ø1500 mm.
Sèrie petita i matjana en torns CNC
Amortezats interiors passants i cecs

T/ 93 812 60 85
taller@mecaniquesjr.com

FERRO-INOX
TANCAMENTS D’ALUMINI
AUTOMATISMES
MAMPARES I MOSQUITERES

www.mecaniquesjr.com

C. COMTE BORRELL, 8
Pol. Ind. Avgda.del Castell
08570 Torelló
93 850 49 52
606 660 636
618 432 303

• 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
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de l’any 2013. La balança comercial segueix sent positiva en 3.506 milions d’euros però lluny del superàvit de 2013 que va ser de 11.553 milions. La recuperació
de la demanda interna fa créixer les importacions, però hi ha un cert estancament en les exportacions que ens podria fer pensar, tal com constaten al parlar
de béns d’equipament, amb certa pèrdua de competitivitat amb l’exterior. En
el sector del metall el nombre d’ocupats va arribar a 869.025 persones de mitja
anual el 2014, que representa una disminució del -1,2% en front als 879.450 de
l’any 2013. De tota manera cal tenir en compte que en els dos darrers trimestres
de 2014 es varen anotar dades positives també en l’ocupació, del 0,3 i 0,5% respectivament, la qual cosa ens permet esperar que la tendència continuï durant
aquest 2015. Es constata de tota manera una millora respecte dels darrers dotze
re profit d’aquest nou escenari de creixement econòmic que encetarem aquest
2015.
A Catalunya dins el sector del metall continua havent-hi una mancança de perfils professionals especialitzats, sobretot en oficis com la matriceria, la soldadura i la utilització especialitzada de màquines eina en general. És un sector amb

JORDI CABANAS

mesos, tot i que no s’ha de baixar la guàrdia i cal encarrilar bé les coses per treu-

Basculant d’una motocicleta. Ausa RSC Mecanitzats.

una forta exigència del producte final pel que fa a preus i qualitat i per tant es
requereixen inversions importants en recerca i desenvolupament. S’ha de tenir

empresarial ha de néixer amb vocació d’obertura a la resta del món i ha d’apro-

en compte, però, que al voltant del 75% del teixit empresarial està format per

fitar les noves tecnologies en maquinària i també en sistemes de gestió. La nos-

empreses de menys de 5 treballadors. Es tracta de tallers petits sense producte

tra tradició industrial ens ha permès acumular coneixements, infraestructures

propi, que normalment treballen per un sol sector, com l’automoció o la cons-

i capital humà suficient com per aprofitar l’embranzida que ens facilita la millo-

trucció. L’abaratiment de les noves tecnologies i l’aparició de nous sectors com

ra actual dels índex econòmics. Des d’aquesta base s’ha de lluitar per un teixit

les energies renovables, la biotecnologia o el reciclatge pot generar noves opor-

industrial de qualitat i de fort component tecnològic que ha de tornar a ser un

tunitats de negoci i per tant de desenvolupament d’un sector que forma part de

referent en la nostra cultura industrial i un motor pel creixement econòmic i per

l’essència mateixa de la indústria al nostre país. Actualment qualsevol iniciativa

la creació de llocs de treball.

SERVEI - QUALITAT – COMPETITIVITAT

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

www.savvilaro.com

PORTES I AUTOMATISMES

COTO

UN SERVEI INTEGRAL PER A
LES SEVES PECES METÀL·LIQUES
Fabricació de peces varies i conjunts totalment acabats
• Disseny / Reenginyeria
• Tall amb làser / Punxonat / Combinat
(emboticions, conformats i rosques de màquina)
• Plegat de precisió
• Soldaduta tig / mig-mag /per punts
• Acabats superﬁcials; setinats i pintats epoxi amb forn
• Empaquetat / Etiquetat
Dissenys
únics,
petites i
llargues sèries
DISSENY / REENGINYERIA

SOLDADURA

• SERRALLERIA AMB FERRO I ACER
INOXIDABLE
• CONSTRUCCIONS, MUNTATGE, VENDA
I REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE PORTES
METÀĿLIQUES.
• GESTIÓ INTEGRAL DE MANTENIMENTS.
• SERVEI A COMERÇOS, INDUSTRIES,
COMUNITATS DE PROPIETARIS I
PARTICULARS.

C. Ripoll, 12- 08500 Vic
Pol. ind. Mas Bauló

Tel. 93 886 44 73
Fax 93 886 30 94

info@tonicoto.com
www.tonicoto.com

ATENCIÓ:

INFORMEU-VOS
DE LA NOVA
NORMATIVA SOBRE
ELS MANETNIMENTS
DELS ACCESSOS
I PORTES
AUTOMÀTIQUES
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Xavier Pié,

vicepresident primer
de la Federació de
Cooperatives Agràries de
Catalunya (FCAC)

“Hi ha municipis on les funcions socials
estan més vinculades a les cooperatives
que no pas als Ajuntaments”

Xavier Pié, a les oficines de la seu
central de la FCAC, a Barcelona.

Més enllà de l’activitat estrictament productiva, el cooperativisme agrari ha fet seu un rol dinamitzador i de cohesió del territori
que no sempre assoleix la visibilitat o el reconeixement que mereixeria. Un escenari que es reflecteix en les paraules de Francesc
Xavier Pié i Dols (Vilabella [Alt Camp, Tarragona], 1972), vicepresident primer de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
(FCAC) des de l’estiu del 2014 i responsable de Desenvolupament Rural d’aquesta entitat. Després de finalitzar els estudis d’Història, va
ser el primer president de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de Valls i, actualment, compagina les seves responsabilitats a la FCAC
amb la presidència del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Catalunya.
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E

Cèlia Roca

El proper més de juny farà un any al capdavant de la vicepresidència primera de la
FCAC. Quin seria el balanç d’aquests primers
mesos al càrrec?

S’han incorporat
nous socis a les
cooperatives,
però no se n’han
creat de noves.”

Després de visitar un
celler modernista
o uns paisatges de
vinyes, el turista que
compra vi català no
tria una ampolla,
sinó una experiència.”

El nomenament implicava substituir Joan Segura,
un històric de la Federació, en un moment en què
fèiem front a una important reorganització inter-

Hi aplegueu cooperatives agràries i rurals. En

En els darrers anys, estem assistint a una re-

na. Durant aquest període, hem estat fent front

què es diferencien?

ducció de les subvencions agràries per part de

a diversos desafiaments. De fet, la realitat de les

Aquesta diferenciació s’ha perfilat últimament des

la Unió Europea. Com afecta això a les coope-

cooperatives és la mateixa que la del conjunt del

del punt de vista legal. A determinades zones, les

ratives?

sector agrari o agroalimentari: és molt potent,

cooperatives han perdut la seva raó de ser inicial

Al final, aquests ajuts no són per a l’agricultor, sinó

però té problemes pel que fa al relleu generacio-

—és a dir, la producció agrícola— però continuen

per al consumidor, ja que adquirir els productes

nal, el dimensionament de les explotacions agrí-

desenvolupant altres activitats, com ara de tipus

agrícoles sortiria molt més car si no hi fossin. Per

coles, la professionalització de les persones que

comercial. Per exemple, la secció de crèdit de la co-

tant, aquestes subvencions tenen com a objectiu

hi treballen... Això és el que més ens angoixa.

operativa local és l’única entitat bancària d’alguns

garantir la producció de proximitat, contribuint a

pobles catalans. Per tant, algunes cooperatives han

què els béns de consum es comercialitzin amb uns

Quines fites s’hi han aconseguit?

abandonat el seu sentit productiu, però n’han con-

preus adequats. En qualsevol cas, tot i que l’única

La més important és que hem participat en el dis-

servat un altre de caire social. D’això se’n diu coope-

política comuna europea és l’agrària, en realitat

seny del Pla de Desenvolupament Rural de Catalu-

rativa rural, atès que ofereix serveis lligats al poble

representa una fracció extremadament petita del

nya, que és l’eina amb què compta el Departament

i que requereixen noves formes de gestió. Fins i tot,

total.

d’Agricultura de la Generalitat per a desplegar la polí-

hi ha municipis on aquestes funciones socials estan

tica agrària europea i decidir els criteris que s’han de

més vinculades a les cooperatives que no pas als

Acabem de commemorar el Dia Internacional

considerar en els processos de presa de decisions. En

Ajuntaments.

de la Dona. Quin és el paper que ostenta a les

definitiva, es tracta de la base per construir la políti-

cooperatives?

ca agrària fins l’any 2020. Tot i que ens està costant

Adquireixen

pública,

Ens està costant molt fer-les participar-hi. Hem de

donar visibilitat a aquesta tasca, la feina està sent

doncs... Quins serien els principals avantatges

fer molt més per donar visibilitat al seu paper i ani-

molt intensa: fem una gran quantitat de propostes,

de treballar-hi?

mar-les a treure’n tot el potencial. Quan es tracta

participem en discussions, mirem de cercar les mi-

Més que cercar-ne els avantatges, formar part

d’involucrar-se a la cooperativa, el protagonisme

llors alternatives per a les cooperatives...

d’una cooperativa és una filosofia: una manera

acostumen a assumir-lo els homes. I malaurada-

d’organitzar-se amb gent amb qui es tenen uns in-

ment, això no passa només aquí: fa poc, vaig tenir

Imagino que l’impacte de la crisi econòmica les

teressos comuns. En comptes de ser una societat

l’ocasió de parlar amb gent de Noruega durant un

fa més necessàries que mai. Com se n’han ma-

fonamentada en el capital, es basa en les decisions

congrés celebrat a València i, tot i tractar-se d’un

nifestat els efectes a les cooperatives, especial-

preses per les persones. De tota manera, és també

país que és un referent en termes de paritat, les do-

ment en termes d’ocupació?

el taló d’Aquil·les de les cooperatives, atès que exi-

nes tampoc no tenien gaire presència a les coopera-

Fonamentalment, el grau d’incidència està condi-

geix la participació dels socis. I cada dia costa més

tives locals.

cionat per les característiques de cada sector pro-

implicar-s’hi activament, assumir responsabilitats

ductiu, i no tant pel fet que es tracti d’una coopera-

i generar iniciatives. Per fer-ho, cal disposar de

També és vicepresident del Consell Regula-

tiva. Per exemple, l’àmbit de les matèries primeres

temps i tenir la capacitat de convèncer als altres en

dor de la Denominació d’Origen Catalunya.

ha crescut pel context dels mercats rurals, però

comptes d’imposar les pròpies idees.

Quin creu que és el punt fort de la producció

una

dimensió

quasi

l’elaboració de productes de consum ha patit més.

local?

D’altra banda, des del Departament d’Empresa i

Aquesta tradició està molt arrelada al Princi-

Catalunya és un país petit i amb pocs recursos na-

Ocupació s’ha fomentat que la gent apostés pels

pat, com ho demostra la trajectòria d’algunes

turals, però amb molt de futur. La raó és que la pro-

models cooperatius. Això ha afavorit la incorpo-

cooperatives que integren la federació. Quines

ducció agrària està molt lligada al territori i això es

ració de nous socis a les cooperatives, però no se

són les més antigues?

pot impulsar molt. Cal que la gent que ens visita ens

n’han creat de noves.

Potser els casos més il·lustratius són els de la Coo-

conegui: per exemple, posant l’accent a l’enoturis-

perativa Agrícola el Pont d’Armentera, SCCL, de l’Alt

me, àmbit en què som una potència mundial. Des-

Catalunya compta amb unes 230 cooperatives

Camp, fundada el 1885; la Societat Agrícola i Secció de

prés de visitar un celler modernista o uns paisatges

agràries. Quantes formen part de la FCAC?

Crèdit de Valls, SCCL, també de l’Alt Camp i creada el

de vinyes, el turista que compra vi català no tria una

En tenim 217. Per tant, el grau d’adhesió és molt ele-

1888; i l’Agrícola de Barberà, SCCL, situada a la Conca

ampolla, sinó una experiència. L’altre gran repte és

vat, ja que supera el 90%. Caldria assenyalar que la

de Barberà i nascuda el 1894. Aquesta darrera és la co-

interconnectar tot els cicles de producció mitjan-

gran majoria d’aquestes cooperatives s’ubica a zo-

operativa vinícola més antiga de l’Estat espanyol.

çant la integració vertical. En aquest aspecte, Cata-

nes molt concretes de les comarques de Tarragona

lunya està molt més avançada que altres zones del

i Lleida. Aquest tret reflecteix la divisió històrica en-

Les cooperatives catalanes mouen al voltant

tre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova, i té a veu-

de 1.500 milions d’euros anuals. En quin altre

re amb la propietat de la terra i les formes d’explo-

àmbit es reflecteix aquest impacte econòmic?

Se’l veu amb energia.

tació agrària que hi imperen. Quant a les baixes de

Són empreses molt lligades al territori. Això fa que

Cal transmetre un missatge d’optimisme, perquè el

cooperatives associades, acostumen a ser producte

també contribueixin a dinamitzar-lo i a impulsar els

territori ens ofereix un munt d’oportunitats. I hi es-

de processos de fusió.

petits municipis.

tem treballant per aprofitar-les.

món.
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Es crea un nou centre
de tractaments de
residus a Orís

A
Redacció

Aprofitar millor tot allò que llencem com a residu orgànic i al de la fracció resta és
el principal objectiu del nou Centre de Tractament de Residus Municipals d’Osona
i el Ripollès que el Conseller Santi Vila va inaugurar el passat dia 18 de març. El nou
nyada per al tractament de la fracció resta i orgànica, promoguda pel Consorci de

tes

Centre està situat a Orís. Aquesta nova infraestructura és una instal·lació disseVista general del centre de tractament de residus (CTR) d’Orís, inaugurat el passat 18 de març.

Gestió de Residus Urbans d’Osona i finançada íntegrament per l’Agència de Resi-

dus de Catalunya (ARC), en el marc del Pla Territorial sectorial d’infraestructures
de gestió de residus municipals de Catalunya. El cost total de l’actuació ha estat de

convertir la fracció orgànica en compost sense haver-la de traslladar a comarques

20,35 MEUR i donarà servei a més de 180.000 ciutadans.

veïnes. Per altra banda es vol augmentar la capacitat de reciclar tots aquells mate-

En el procés del CTR tot allò que és aprofitable de la fracció resta, com poden ser

rials dins de la fracció resta que encara es poden aprofitar, com plàstics o metall.

plàstics i envasos de metall, es reciclen i de la fracció orgànica se n’extreu com-

Actualment, dins de la fracció resta hi vénen barrejades restes orgàniques, la qual

post. D’aquesta manera s’arriba a reduir a la meitat la quantitat de rebuig que

cosa atrau diferents tipus d’aus com gavians, corbs o voltors. Les aus poden provo-

acaba entrant a l’abocador. Tot i que les fraccions resta i orgànica comparteixen

car problemes a les finques veïnes.

alguns processos, en cap cas s’ajunten els circuits.

Amb la posada en marxa d’aquesta nova instal·lació s’aconsegueix complir la nor-

L’objectiu final a assolir és reduir entre un 40 i un 50% la quantitat de rebuig que

mativa europea que obliga a valoritzar els residus abans d’abocar-los al dipòsit

entra en el dipòsit controlat, allargant els anys de vida útil i evitant efectes adver-

controlat, però sobretot es fa un pas endavant en l’aprofitament de recursos i en

sos. Cal tenir en compte que durant l’any 2014 varen entrar 42.000 tones de fracció

l’estalvi energètic que pot contribuir a una millor qualitat de vida pels habitants de

resta al dipòsit controlat situat a Orís. Un altre objectiu important és aconseguir

la comarca d’Osona i del Ripollès. •

La Fira de Biomassa Forestal de Catalunya passa a ser bianual

L
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La 4a edició de la Fira de Biomassa Forestal de Catalunya va tancar les seves por-

La Fira va comptar amb expositors d’empreses i institucions relacionades amb

tes a Vic havent aconseguit una bona afluència de visitants, tant del sector pro-

el sector com distribuïdors de marques de calderes de biomassa i de maquinària

fessional com de públic, tot i que menor que en les edicions anteriors.

diversa, instal·ladors, fabricants, consultors energètics, entre altres. La majoria

Noranta-nou expositors van mostrar els seus productes i novetats, en aquesta

dels expositors procedien de Catalunya, però també n’hi havia d’Euskadi, Astúri-

fira que en pocs anys s’ha consolidat com la més important del sector a Cata-

es, Madrid, Galícia i Castella-Lleó.

lunya. Després de quatre anys consecutius, però, la fira passa a ser bianual i la

La Fira de Biomassa Forestal de Catalunya va estar organitzada per l’Ajunta-

pròxima tindrà lloc el 23, 24 i 25 de febrer de 2017.

ment de Vic, la Generalitat de Catalunya a través del Centre de la Propietat Fo-

Les Jornades Tècniques van comptar amb gairebé el 100% d’ocupació. La ubica-

restal, l’Institut Català d’Energia i la Direcció General de Medi Natural i Biodiver-

ció de les sessions a l’edifici del VIT, situat al costat del Recinte Firal, van ser clau

sitat, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Consell Comarcal d’Osona, i

en aquesta millora del nombre d’assistents respecte l’any passat. També va tenir

compta amb la col·laboració de les quatre Diputacions catalanes i el patrocini de

una molta acceptació la visita organitzada a una gran instal·lació industrial de

Ferrovial Servicios. •

biomassa del Berguedà.
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Conèixer els nostres
límits és bàsic per poder
gestionar un equip

enllà de la resolució del problema concret i fins i

Hi ha una relació directa entre el nostre coneixement, les nostres habilitats i la

Per això és important poder suprimir el màxim de

tot més enllà dels propis interessos. Per poder
aconseguir això es necessita il·lusió i orgull de pertànyer a una organització que sap recompensar i
valorar els esforços.

manera com ens enfrontem davant la gestió d’un equip de treball. El coneixement
teòric del gestor i les habilitats pràctiques dels membres de l’equip s’han de combinar
per poder actuar dins una nova cultura empresarial que ens pot ajudar a gestionar
amb èxit una realitat complexa.

nivells possibles perquè el coneixement pràctic
tingui una sortida àgil i immediata en les decisions empresarials. Es recomanen organitzacions
simples i planes. En les organitzacions tradicionals el coneixement pràctic tendeix a ser guardat
al capdavall del quadre de comandament, mentre
que el coneixement teòric, més elitista i amb més

A
Redacció

prestigi, es troba al capdamunt. Quan el coneixe-

A l’empresa i en la vida diària de forma constant

El problema està quan a través del simple conei-

ment pràctic i transformador no pot sorgir o no

es contraposen dos tipus de coneixement. El pri-

xement teòric de les dades es vol intervenir en

és capaç de desenvolupar-se, les organitzacions

mer seria el que es basa en anàlisi de dades o el

algun aspecte de la realitat. Aquesta intervenció

entren en decadència ja que les converses no aca-

coneixement teòric. El segon seria el producte de

segurament acabarà en fracàs i és per això que al-

ben en accions coherents, hi ha sensació de des-

la vivència de la realitat amb tots els seus mati-

gunes teories de gestió empresarial, segons com

control i els especialistes dels processos es veuen

sos. Cada tipus de coneixement té la seva funció,

s’apliquin, poden acabar en un intent frustrat de

obligats a realitzar accions absurdes i contràries a

el primer seria el plànol i el segon els carrers re-

canvi i amb descrèdit pel gestor que ho vol portar

la realitat de les coses i al sentit comú; es desmo-

als de la ciutat amb tota la seva vida. Sovint es

a terme. Aquest pot ser un dels dilemes principals

tiven i moltes vegades se senten ofesos entrant

diu que els de dalt només veuen els números i els

dels que intenten dirigir algun projecte. Dirigir un

en una situació emocionalment negativa. És en

del taller coneixen la realitat. El coneixement de

projecte sovint vol dir gestionar persones que te-

aquest moment quan els processos s’alenteixen,

les dades és simplement informació organitzada,

nen uns coneixements i unes habilitats adquirides

no es prenen decisions i s’allarguen innecessària-

coneixement derivat de la lectura i l’estudi. És un

a base d’anys i sobretot també uns sentiments i

ment els problemes.

coneixement teòric. Per altra banda hi ha el co-

unes emocions que poden potenciar o anul·lar la

neixement de l’artesà, del conductor o del mecà-

seva capacitació.

Aquesta necessitat de comptar amb el coneixement acumulat al final de les piràmides ens porta

nic que es deriva d’un contacte diari amb la complexitat del procés real. Aquest darrer és el que

Per tant, per ser efectius les decisions han de ser

a una nova manera de fer. Gasalla, en el seu llibre

serveix per sobreviure en un món complex i que

preses amb tota la informació possible i el conei-

“La Nueva Dirección de Personas”, en la seva pri-

transforma les connexions neuronals perquè les

xement pràctic dels professionals d’ofici de la base

mera edició de l’any 93 ja parlava d’una nova cultu-

habilitats siguin automatitzades i surtin de forma

s’ha de fer sentir. El coneixement teòric pot servir

ra a les organitzacions dins la societat del coneixe-

inconscient.

per repensar la realitat, imaginar i obrir nous ca-

ment. Comenta concretament que l’aprenentatge

mins. La realitat sola sense perspectiva s’estanca,

ha de ser un entrenament, en el sentit de què no

La societat actual tendeix a valorar i potenciar

però la imaginació tota sola, igual que el conei-

serà útil fins que no surti des del nostre incons-

el coneixement derivat de consumir informació,

xement teòric, no té subjecció i vola en el buit,

cient competent, és a dir que la formació ha d’in-

quan realment a les empreses el que manca actu-

es perd i no serveix per actuar. Per tant cal saber

cloure també l’entrenament d’habilitats. Portar

alment són aquelles habilitats dels que han après

escoltar tothom i sobretot els que estan a prime-

un equip cap a l’èxit no és una tasca senzilla, però

per repetició, assaig i error, molt d’esforç, temps i

ra línea de treball, encara que aquest treball sigui

reconèixer que gestionar és ser conscient de les

treball. El coneixement que fa falta moltes vega-

simple i repetitiu.

pròpies limitacions davant de la complexitat de la
realitat pot ser un primer pas per valorar sincera-

des no es pot adquirir llegint un llibre o mirant un
documental, sinó que cal aconseguir automatit-

El coneixement teòric i el coneixement pràctic

ment totes les aportacions dels companys de fei-

zar habilitats i explorar els detalls de les tecnologi-

han d’estat alineats en la mateixa direcció. Això

na. Amb aquesta informació podrem saber si som

es equivocant-se i rectificant. Només així la crea-

vol dir que és important guanyar-se la confiança

capaços de sumar i aportar millores dins el treball

tivitat pot tenir uns resultats efectius. Per això de

dels professionals que manipulen els productes o

del grup. En cas de què sincerament creguem que

vegades es parla de la necessitat d’una cultura de

que fan servir les eines perquè posin les seves ha-

no, potser és millor renunciar a gestionar l’equip

l’esforç.

bilitats al servei d’un projecte que pugui anar més

que no pas convertir-se en un problema.

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

El Mercat del Ram
aposta un any més
per la ramaderia i
els productes de
proximitat
El Mercat del Ram de Vic tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de març. El Mercat inaugura la primavera amb un esdeveniment que vol ser un referent per la ramaderia i l’agricultura a Catalunya. Amb una agenda plena d’esdeveniments que barregen l’economia i el lleure de manera
que es faci atractiu pel públic especialitzat i pel visitant que busca activitats pel cap de setmana.

L
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La ramaderia, uns dels principals atractius del Mercat

curs hi participaran més d’un centenar d’exemplars prèviament seleccionats que

Mercat del Ram és sinònim de ramaderia. Sobretot el bestiar boví, porcí i oví són

vénen de totes les comarques de Catalunya.

els protagonistes anuals amb activitats de competició d’alt nivell que tenen lloc al
voltant del Recinte Firal del Sucre. Aquest any se celebra l’onzena edició del Con-

El concurs de canals porcines aquest any arriba a la seva 33a. edició. Es tracta d’un

curs Nacional de Vaca Bruna del Pirineu, que per quart any es fa a Vic. En el con-

concurs tècnic que premia la qualitat de la carn i de la canal. Hi haurà tres premis

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

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

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

Menú diari - Menú cap de setmana

TALLERS CASTANY, S.C.P.
C/ MAS LES VINYES, 30
POL. INDUSTRIAL MAS LES VINYES
08570 TORELLÓ

Carrer Torelló, 35 - Vic
Tel. 93 889 19 50
fax 93 889 13 52
A/e info@elracodeleon.es
www.elracodeleon.es
Tancat els dimarts per festa setmanal
excepte festius

Tel. 93 859 26 60
Fax. 93 859 09 70
A/e: info@tallerscastany.com
Web www.tallerscastany.com
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que van des de 1.500 a 2.000 € en productes i subministraments agropequaris del
porcí.
A part de l’exposició d’ovelles, aviram, porcs i vaques de diferents races, el Mercat
del Ram aposta una altra vegada per les Jornades Tècniques. Des del dimarts fins
al dissabte, diferents entitats i associacions portaran a terme diverses sessions de
treball que tractaran de temes específics de ramaderia, tractament de purins, o bé
temes de gestió enfocats a la pagesia. Totes les jornades es portaran a terme a l’Auditori Marià Vila d’Abadal i la Sala Coll i Bardolet de l’Edifici del Sucre.
Les exhibicions eqüestres, protagonistes un any més a la zona esportiva
La ramaderia agafa un to més lúdic i esportiu amb les exhibicions de cavalls que
tindran lloc a la zona esportiva municipal de Vic. Es podrà gaudir d’un espectacle
format per doma clàssica, carrussels, salts d’obstacles o Horseball. Més d’una vintena d’hípiques de la comarca participen en les diferents demostracions i activitats
relacionades amb el sector eqüestre que tindran lloc en dues pistes. Els més petits
també tenen el seu espai amb els jocs amb ponis. Com a novetat hi ha una demostració de Doma Índia. Diumenge a partir de les 10 del matí tindrà lloc la Ruta de
Carruatges del Mercat del Ram. Tant dissabte com diumenge el programa acabarà
a les 18:15 h. amb un dels millors professionals de la doma natural. Es caracteritzarà
per una exhibició de diferents habilitats de doma i acrobàcies i finalment amb un
espectacle western on diferents especialistes de cinema actuaran en directe.
Lactium organitza la 1a sessió de Networking per als formatgers catalans
Com no podria ser d’altra manera, els productes alimentaris tenen un lloc destacat
a la Fira. Un dels productes estrella que ja arriba a la seva setena edició és Lactium,
un aparador del sector dels formatges artesans amb una quarantena d’expositors
situats a la Plaça dels Màrtirs. Un dels objectius d’aquest any és que els productors
i els participants a la Fira entrin en contacte amb empreses compradores i venedores de formatge català, per això s’organitzarà la primera sessió d’allò que s’anomena Networking, és a dir treballar les xarxes i els intercanvis amb la finalitat de fer
Formatges Artesans i de manera més divulgativa oferir un tast del seu producte
a tots els assistents. El Temple Romà acollirà dijous 26 de març un sopar basat en
formatges d’alta qualitat.

JORDI CABANAS

negocis. Per exhibir el producte, els professionals podran competir al 7è Concurs de

Seguint la tradició, el mercat de palmes i palmons és a la plaça Major de Vic.

ESVET - EDUARD PALMA PUJADAS

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

A/e eduard.palma@esvet.cat

medicina, qualitat de llet i cirurgia bovina.

WEB www.esvet.cat

JORDI CABANAS
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Les Escoles de Jutges Ramaders ensenyen als participants a puntualitzar morfològicament els exemplars.

Compra Pagès passa de 18 a 45 expositors
Els productes de proximitat ocupen també un espai al centre de la ciutat i Compra Pagès vol ajudar a acostar els productors al gran públic. La Rambla del Passeig
acollirà més d’una quarantena de productors agroalimentaris amb segell de producte de proximitat i manipulats per artesans reconeguts. Osona Cuina elaborarà
plats amb els productes que es poden trobar a la fira en una carpa de degustació
on se serviran esmorzars de forquilla i àpats a partir de diverses tapes, a banda
també de diverses activitats relacionades amb el món de la gastronomia.
Altres mostres i activitats lúdiques
JORDI CABANAS

Les activitats festives i culturals tornaran a omplir els carrers del centre de Vic. Cal
destacar la del Turisme, a la Rambla del Carme i Plaça Santa Clara; la de maquinària agrícola, a l’Avinguda dels Països Catalans; la d’horticultura, jardineria i energies renovables, al Recinte Firal El Sucre; i la d’automòbils, al carrer Mossèn Josep

Les exposicions agrícoles són un reclam per als professional de la pagesia.

Gudaiol. Per exemple, els globus s’han convertit ja en un clàssic quan parlem de
Mercat del Ram. Cal no oblidar que l’International Mercat del Ram Balloon Trophy
2015 s’ha convertit en un concurs amb molt de prestigi a nivell europeu. Des de
l’any 1984 es fa anualment a Vic durant el cap de setmana de Rams i atreu a moltes
persones. Inclou una competició de globus aerostàtics, vols d’exhibició i un Night

Glow a la Plaça Major de Vic. D’altra banda, durant tot el cap de setmana, la ciutat
s’omplirà d’ofertes lúdiques que complementaran la vessant comercial, activitats
infantils, exhibicions castelleres i diverses competicions esportives. Efectivament
el Mercat del Ram serà un any més una gran festa ciutadana.

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

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

www.poliesterpelegrina.cat

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

A/e perforacions@casany.e.telefonica.net
Tel./Fax 938 890 858 - Mòbil 608 995 963
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El sector porcí premia la trajectòria de
Bestiar Serra i Martí, un referent en la
intermediació de bestiar

BSM

BSM

BSM

En el 25è aniversari, l’empresa de compra-venda de porc i garrí rep el premi PronosPorc Lletó d’Or 2014, atorgat per MercOlleida.

Josep Serra, a la dreta de l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, en l’acte de lliurament dels Premis Pronosporc.

L’

Adriana Delgado
L’empresa gironina Bestiar Serra i Martí fa 25

Una trajectòria reconeguda amb el premi Pro-

per el seu pes dins del mercat nacional i internacio-

anys que es dedica al sector de la intermediació

nosPorc Lletó d’Or 2014

nal. Josep Serra havia rebut abans el premi al segon

porcina, concretament de porc d’engreix i garrí.

El model de negoci de Bestiar Serra i Martí, basat

analista de la Taula de Porcí de Mercolleida el 2013.

L’evolució positiva de la marca al llarg de tota la

en valors com el compromís, la seriositat, la cons-

seva trajectòria ha fet que esdevingui un referent

tància i la credibilitat, han portat l’empresa a ser

La compra-venda de bestiar porcí

en el mercat de la compra-venda de bestiar por-

una de les capdavanteres del sector. Tot aquest

Bestiar Serra i Martí serveix el tipus de porc, vo-

cí, començant a les comarques gironines i crei-

bon treball ha estat reconegut amb un dels premis

lums i genètica que demana l’escorxador, així que

xent després a tot Catalunya, l’estat espanyol i

PronosPorc 2014 que organitza Mercolleida, en la

és bàsica la relació comercial i professional amb

ocasionalment a l’estranger. Entre els clients de

categoria Lletó d’Or. Es tracta del guardó al millor

els proveïdors, amb l’objectiu d’ajustar la produc-

Bestiar Serra i Martí hi ha diversitat de perfils,

analista del sector a Espanya en les categories de

ció amb la demanda del mercat, que va variant.

des de granges familiars a companyies integrado-

porc d’engreix i lletó. A mitjans de desembre de l’any

Així doncs, l’empresa, en el seu paper d’interme-

res. Amb un moviment setmanal d’entre 3.500 i

passat, el gerent de l’empresa, Josep Serra, va re-

diadora, basat en el coneixement i la confiança

4.500 garrins i 4.000-5.000 porcs, es tracta de

bre el premi en un acte celebrat a Lleida. Els Premis

mutus, el tracte proper i personalitzat, garanteix

la primera empresa en volum de bestiar comerci-

PronosPorc són la cloenda a les Juntes de preus set-

el proveïment de bestiar al ramader i a l’escorxa-

alitzat de la província de Girona.

manals, compostes per les empreses més represen-

dor, per donar continuïtat i constància al procés i

tatives d’aquest àmbit, tant per el seu volum, com

al sector.

Més informació a:
C. Emili Grahit, 17,

Tel. 972 41 69 69

entresol

Mòbil: 619 737 338

17002 GIRONA

A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es

