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“temps morts” de la jornada laboral permetria una millor conciliació de la vida laboral, familiar i el
temps d’oci. Compaginar el treball amb la vida personal s’ha convertit en un dels grans reptes, fet que
obliga a replantejar els sistemes de treball tradicionals per equiparar-nos a l’horari europeu.
La resposta davant d’aquest repte va lligada amb el concepte de flexibilitat, que està unit a la
mentalitat i la cultura de cada empresa. Avui dia, en segons quin tipus de feines, és possible aprofitar
les oportunitats i avantatges de les TIC per treballar des de casa. Hi ha empreses que creuen que la
millor manera per motivar als treballadors i treure el seu màxim rendiment és treballar per objectius
i valorar els seus resultats més que no pas les hores que aquests passen a la feina. Està demostrat
que no produeix més qui més temps allarga físicament la seva jornada laboral en l’empresa, sinó qui
millor aprofita el seu temps per aconseguir els seus objectius. Els estudis realitzats demostren que el
nostre país estem encara més hores a la feina que la majoria dels països de la UE, en canvi tenim un
dels nivells de productivitat més baixos.
El benestar del treballador repercuteix en la seva motivació positiva cap a la feina. I amb els nivells
d’exigència dels llocs de treball actuals es requereix personal motivat per desenvolupar les tasques de
forma òptima. Les noves generacions valoren cada vegada més poder gaudir de la vida familiar, de les
aficions personals.
Vivim molt de pressa i amb un ritme accelerat i de vegades desaprofitem oportunitats que ens podrien
aportar més enriquiment personal. Per això, cal adaptar els horaris per equiparar-nos a les necessitats
d’avui dia i de pas per ajudar-nos a ser una mica més feliços, si és possible. •
núria garriga
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EMPRESES DE GESTIÓ DE RESIDUS.

JORDI CABANAS

ACTUACIONS LOCALS
AMB EFECTE GLOBAL
Els sistemes de producció, transport i comunicació tenen actualment un poder de
transformació molt important que pot entrar en contradicció amb el fràgil equilibri
dels ecosistemes organitzats a través de milions d’anys d’evolució. L’alliberament de CO2, i
l’acumulació de residus provinents del consum i de la pròpia activitat industrial són un repte
per a la nostra societat i requereixen canvis en el cicle de la producció i el consum.

Hi ha diferents materials de plàstic que es reciclen
per obtenir nous productes.

G
Redacció

Gestió de residus com un acte de responsabilitat social

reducció d’emissions dins el procés. Per part dels consumidors això pot permetre

Un dels aspectes fonamentals que afecten el dia a dia de les empreses és la gestió

prendre decisions en funció de les emissions associades a un producte o servei de-

dels residus. Aquest concepte inclou la recollida, el transport i el tractament o re-

terminat. La diferència entre les emissions generades i les evitades es coneix com a

ciclatge dels materials de rebuig. El concepte bàsic de gestió de residus té com a

petjada de carboni i s’expressa en unitats de tones de CO2. Entre els anys 2011 i 2013

base les 3R, Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Les obligacions que comporta la gestió

la petjada de carboni dels residus municipals tant en valor absolut com per habitant

dels residus a l’empresa es poden convertir en un compromís de la mateixa amb

ha disminuït un 21%. Una altra iniciativa per reduir la petjada de carboni és treballar

el seu entorn natural, i també amb una oportunitat de consolidar el seu prestigi

amb productes locals, és el que s’anomena Km 0. Els avantatges de consumir pro-

en base al que s’anomena Responsabilitat Social Corporativa (RSE). La mateixa

ductes de proximitat és fomentar que el producte local tingui sortida però també

Unió Europea defineix la RSE com la integració voluntària de les empreses de les

hi ha al darrera una filosofia de responsabilitat davant del medi ambient i potser un

preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i en les

canvi de mentalitat en el sentit de què no cal anar a buscar el producte a l’altra ban-

seves relacions amb els seus interlocutors.

da del món. Martí Boada, professor de la UAB, comenta les conseqüències negatives per la petjada de carboni que pot tenir el fet de comprar els Kiwis a Nova Zelanda

Reciclatge i CO2. Petjada de carboni i canvi climàtic

i de com cal aprendre a alimentar les grans ciutat amb els productes de proximitat.

El càlcul del CO2 equivalent en la fabricació de qualsevol producte representa una

Emili Aguilera, responsable de productes ecològics d’Unió de Pagesos, parla de l’exi-

manera per a les empreses de conèixer l’impacte de la pròpia organització i dels

gència creixent del consumidor, i reclama uns productes de proximitat de qualitat,

seus productes sobre el canvi climàtic. Per part dels fabricants permet identificar

que estiguin identificats i que es digui on i en quines condicions s’han produït. La

les fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH ) d’un procés productiu o cicle

cadena de supermercats Bon Preu ha entès aquesta demanda per part del consumi-

de vida d’un producte –des del bressol fins a la tomba- i planificar la seva possible

dor i ha llençat amb èxit una línia específica d’aliments Km 0.

RECICLEM

TOT TIPUS DE PLÀSTICS
Truca’ns 93

851 43 52

RecOn
Gestor de residus industrials
Pol. Ind. El Verdaguer
C. Carles Regàs Cavalleria Nau 40
08560 MANLLEU
M. 687 47 95 51
A/e informacio.recon@gmail.com
www.recon.cat
Gestor autoritzat núm. E544.98
Transport autoritzat núm. T-3074
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El concepte bàsic de gestió de residus té com
a base les 3R, Reduir, Reutilitzar i Reciclar”
nada de Gestió de Residus com a Subproducte. L’objectiu d’aquestes jornades és
aconseguir posar en contacte els oferents i els demandats de subproductes. Normalment la recollida i gestió de residus demana d’empreses especialitzades que,
amb les corresponents autoritzacions puguin recollir i gestionar els residus de
JORDI CABANAS

manera correcta. En els darrers anys el sistema de reciclatge dels productes més
contaminants, com poden ser olis, piles o pneumàtics, són organitzats a través
d’empreses sense ànim de lucre que gestionen tot el procés de gestió dels residus.
El Serveis Integrals de Gestió (SIG) s’encarreguen d’organitzar la recollida porta a

L’empresa Recon, situada a Manlleu, és puntera en reciclar tot tipus de plàstics.

porta, el transport amb els vehicles adequats, l’emmagatzematge amb la seguretat adequada i finalment la classificació, el reciclatge del producte o la utilització

La gestió de residus. Sistemes integrats de gestió

del mateix com a combustible o com a base per altres processos industrials. El fi-

És necessari un tràmit administratiu per declarar la gestió d’un residu com a sub-

nançament d’aquest procés de cadascun dels productes i dels envasos utilitzats

producte. Un recurs important per al productor és el funcionament de la Borsa de

està inclòs en el preu mateix del producte, i és a través de la venda del mateix que

Subproductes de Catalunya (BSC), que fou creada al 1991 per l’Agència de Residus

es finança tot el procés de reciclatge i de reutilització, és a dir que és el consumidor

de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya. Es tracta d’un servei

final qui paga el cost mediambiental dels productes a través de la compra. Val a dir

gratuït per a la indústria que té com a objectius potenciar l’aprofitament màxim

que algunes vegades la possibilitat d’utilitzar material reciclat pot acabar abara-

dels residus, promoure el reciclatge i proporcionar a les empreses una eina per re-

tint el producte i per tant beneficiant també indirectament el consumidor.

duir despeses i millorar la competitivitat. Amb aquesta finalitat, la BSC gestiona
una base de dades amb més de 3.700 empreses inscrites que ofereixen o deman-

Reciclatge i cicle de vida. Ecodisseny

den residus per introduir-los a processos productius com a primeres matèries. D’al-

L’anàlisi del cicle de vida d’un producte (ACV) permet avaluar i identificar des del

tra banda, l’Agència de Residus de Catalunya disposa d’una convocatòria de sub-

punt de vista del medi ambient els punts crítics de cadascuna de les etapes que

vencions destinades a impulsar el consum de matèries recuperades i subproductes

poden configurar el procés de producció. Això contempla tota la vida d’un produc-

en el teixit industrial i productiu. El dia 26 de maig de 2015 es va celebrar la 10ª Jor-

te des del naixement fins a la tomba, és a dir des de l’extracció de les matèries primeres, la fabricació, el transport, la distribució i l’ús fins al reciclat, reutilització o

Joaquim Rovira, S.L. Des de 1950

bé la seva eliminació final. Existeixen eines específiques que són de fet guies a seguir per l’estandarització de la metodologia ACV, dins de la família de normes ISO
14.040. Aquesta metodologia permet establir un criteri ambiental quan es prenen
decisions per posar en marxa productes nous, podent preveure les possibles acci-

AEROTERMIA

BIOMASSA

ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA I TÈRMICA

ons de reducció del seu impacte ambiental des del començament. En el procés de
disseny s’haurà de prioritzar que el producte sigui durable, reutilitzable i recicla-

C. Bonaire, 26 · 08553 SEVA · Tel. 938 840 253 · Mòbil 650 41 75 67
A/e jrovira@jrovira.cat · web www.jrovira.cat

ble. La Universitat de Dinamarca ha arribat a dissenyar una guia sobre com obtesegueix a la pàg. 6 >>

Monforestal

Aproﬁtament forestal
Manteniment de parcel·les
Venda de llenya

Joan Llorà i Almeda
C. Terrassa, 31. 08271 Artés. Barcelona.

Tel. 93 830 57 62
M. 608 006 304

info@monforestal.es
www.monforestal.es

Reduïu el cost de residus,
assessorament gratuït al

93 874 60 54
•
•
•
•
•
•

Planta triatge i valorització de residus
Planta residus perillosos
Servei de contenidors
Transport de residus
Recollida i valorització d’Oli vegetal
Destrucció arxius confidencials
en paper i en format electrònic.
• Serveis especials per Ajuntaments
(oli vegetal i destrucció d’arxius)

Des de 1949
Planta triatge i C.R.T.: C. Navarcles 16 - 18 *
Oficines Centrals: C. Castelltallat, 36
P. I. els Dolors (Manresa)
Tel. 93 874 60 54 Fax 93 874 64 43
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Grup Vilà Vila:

GVV

40 anys de solucions en
àmbits medi ambientals

Les empreses cada cop requereixen intervencions més complexes i sofisticades, capaces de garantir-ne una gestió sostenible,
ecològica i amb uns elevats estàndards de qualitat, adaptats a la normativa vigent i que contribueixin al benestar de les persones. Un
desafiament al que, des de fa quatre dècades, donen resposta les empreses que conformen el Grup Vilà Vila.

N
Cèlia Roca

Nascut el 1975 amb la creació de l’empresa pionera del

a commemorar els primers 40 anys de trajectòria i per

Quant a la segona empresa, DesCat, el seu objectiu

holding —que va començar a operar gràcies al funda-

continuar apostant per aquests valors, el Grup va cele-

és donar valor a materials. Concretament, la firma

dor, Lluís Vilà Berengueras—, el Grup Vilà Vila té la seu

brar recentment una trobada interna amb l’equip direc-

és especialista en gestionar i tractar tot tipus de re-

central a Sant Joan de Vilatorrada, situada al cor de la

tiu i el departament comercial a IESE Business School.

sidus i deixalla des de les seves quatre plantes. Dues

comarca del Bages, des d’on ofereix els seus serveis a

d’aquestes seus són a Artés (Bages); una altra a Les

tot Catalunya. A més també compta amb delegacions

Un cicle complet:

Masies de Voltregà (Osona), i la quarta a Rubí (Vallès

a Osona i el Vallès Occidental.

de la gestió dels residus al reciclatge

Occidental). Sense oblidar els seus inicis als anys no-

De caràcter familiar, el Grup aplega una plantilla de

Tot i comptar amb un extens ventall de companyi-

ranta —moment en què la companyia es va dedicar a

professionals altament qualificats i compromesos en

es especialitzades en diversos àmbits, hi destaquen

la valorització de la ferralla i altres materials—, Des-

posar a l’abast de tots els sectors una àmplia gamma

dues firmes encarregades de gestionar els residus, i

Cat també està homologat per al tractament final i

de serveis dissenyats amb un objectiu molt clar: asso-

amb una activitat que fa que es complementin mútu-

processat de diversos tipus de residus, com ara la des-

lir la plena satisfacció dels clients.

ament.

trucció confidencial amb seguiment per al client. D’al-

“La suma del know-how, una estructura técnica i humana i una tecnología d’avantguarda, permet a cada área
del grup actuar individualment com a
especialistes en la seva activitat”

La primera d’aquestes organitzacions és Vilà Vila Ser-

tra banda, també funciona com a centre de recollida

veis, firma encarregada de satisfer les necessitats de

i transferència per a residus especial i olis vegetals o

qualsevol empresa o particular, sector o localitat. Al-

industrials, entre d’altres aspectes.

guns dels seus serveis més destacats són el transport

Vilà Vila Serveis i Descat són, per tant, dues firmes que

i gestió de qualsevol tipus de residu mitjançant conte-

tanquen el cicle del reciclatge, que s’inicia a les instal·

Les empreses del Grup acumulen una dilatada experièn-

nidors de totes les tipologies i mides, la recollida i des-

lacions dels clients. Tot aquest procés es desenvolu-

cia, capaç de posicionar-les com a firmes capdavanteres

trucció confidencial de documents en papers i altres

pa amb les màximes garanties de qualitat i garantint

a diversos àmbits i línies de negoci, així com a referents

suports, els desembossaments, les solucions per a

sempre el compliment de les lleis i normatives exis-

d’expertesa. Tots els serveis desplegats pel holding te-

inundacions i neteges d’urgència i l’assessoria tècnica

tents segons el tipus de residu o la localitat en què es

nen com a missió garantir la qualitat, la flexibilitat —com

mediambiental. Malgrat tot, el ventall no acaba aquí:

genera. Així mateix, totes dues empreses compten

si d’una sola gran companyia, les diverses organitzacions

com a empresa de serveis —especialment dedicats al

amb els segells necessaris per complir amb els més

poden adaptar-se a tot tipus d’entorns i necessitats que

medi ambient—, el catàleg és prou extens per donar so-

alts nivells d’integritat i transparència, per tal de satis-

tinguin els clients—, la integritat i la transparència. Per

lucions a totes les necessitats que plantegen els clients.

fer les expectatives dels clients més exigents.

GVV

reciclatge - valorització - recursos ambientals
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la legislació de la Unió Europea s’està adaptant en base a aquest concepte, i tots els
residus municipals s’hauran d’adaptar a aquesta nova realitat. Alguns dels objectius
són impulsar pel 2030 fins al 70% la reutilització i el reciclatge dels residus municipals
i un 80% pel reciclatge dels envasos. Prohibir pel 2025 els abocadors de plàstics, metalls, paper i cartró reciclable i també dels residus biodegradables. Aquests objectius
demanen dels ajuntaments una gestió molt acurada i professional del residu, aplicant la nova legislació apareguda que potencia la unificació i la presentació telemàti-

JORDI CABANAS

ca dels documents, millorant al mateix temps la traçabilitat i el control dels residus,

La biomassa forestal és una alternativa per aconseguir energia sostenible i renovable.

reduint també el cost de la gestió. Aquesta especialització requereix que els ajuntaments col·laborin amb empreses especialitzades que avaluïn els costos i posin sobre
la taula solucions innovadores per la gestió i control del residu municipal.
La Biomassa forestal. Un exemple de reciclatge i economia circular.
Biomassa és un terme ampli que pot fer referència al conjunt de matèria orgànica,

Els avantatges de consumir productes de proximitat és fomentar que el producte local tingui
sortida però també hi ha al darrera una filosofia de responsabilitat davant del medi ambient”

d’origen vegetal o animal, però bàsicament es defineix la biomassa com la fracció biodegradable dels productes, material de rebuig o bé residus d’origen biològic procedents d’activitats agràries, així com també la fracció biodegradable dels residus municipals i industrials. Les possibilitats d’utilitzar aquesta matèria són variades, però el
seu principal avantatge és que el seu ús no contribueix a fomentar l’efecte hivernacle,

nir millores mediambientals a través del desenvolupament de nous productes. Se-

pel fet que el balanç d’emissions de CO2 és pràcticament neutre. La biomassa pot ser

gons els autors de l’estudi el 80% del potencial impacte ambiental d’un producte

transformada en diferents tipus de productes, líquids, sòlids o gasosos. Els mètodes

es determina en les primeres fases del desenvolupament.

de transformació són diversos i van des de sistemes bioquímics, termoquímics o bé
simplement biològics. L’aprofitament de la fusta en forma de biomassa ja és una re-

Reciclatge i ecologia industrial (Zero rebuig)

alitat per a moltes empreses a Catalunya i és molt important per al sector forestal,

Aquest concepte considera que l’economia industrial ha de funcionar com un eco-

ja que obre un mercat a la fusta no apta per a la indústria de primera transformació,

sistema en el qual els recursos que una empresa rebutja han de ser utilitzats per una

comportant al mateix temps una disminució del risc d’incendi i una millora en l’es-

altra de manera que al final el residu sigui zero. No es tracta només de tancar el ci-

tructura de les masses forestals. La substitució de calderes de gasoil convencionals

cle sinó que aquest cicle sigui cada vegada més petit. El model lineal basat en uns

per calderes de biomassa suposa un estalvi econòmic important. Comparant el cost

recursos que s’han considerat abundants i de fàcil eliminació actualment sembla

del KWh tèrmic produït amb biomassa o amb altres fonts d’energia, podem compro-

poc sostenible. En els darrers anys es parla d’economia circular, en front a una eco-

var que el pèl·let o l’estella són les opcions més econòmiques. Tot i que les calderes de

nomia lineal com a model típic de la revolució industrial, basat en l’extracció, l’ús i

biomassa inicialment poden ser més cares que no pas les de gasoil o de gas, l’estalvi

l’eliminació de recursos que tenen data de caducitat. La Generalitat de Catalunya ha

en combustible permet una amortització de la inversió en pocs anys. Com a exemple

aprovat també el document “Impuls a l’Economia Verda i l’Economia Circular” que

de la rendibilitat d’aquesta inversió algunes empreses han canviat les calderes de ga-

segons CCOO és una mena de full de ruta sobre la transició cap a un nou model pro-

soil per les calderes de biomassa. En aquest cas l’economia i l’estalvi de costos van de

ductiu i que podria avançar en la línia que proposa el món sindical. Actualment tota

la mà amb les energies renovables i la sostenibilitat. •

Reciclatge informàtic i electrònic
C. Eugeni d’Ors, 14 | 17176 Sant Esteve d’en Bas. Girona | Tel. 972 69 10 19 | A/e resetcu@gmail.com | www.resetcu.com
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Noves oportunitats per
les petites i mitjanes
empreses del metall

La innovació en el sector del metall és un element fonamental per aconseguir millores en la qualitat de vida de les persones i per
aconseguir passos endavant en les tecnologies que utilitzem en el nostre dia a dia. Productes metàl·lics més resistents, flexibles i
lleugers són la base per poder fabricar telèfons mòbils més evolucionats o pròtesis mèdiques més efectives.

S
Redacció

Si demanem opinió al nostre voltant sobre les empreses del metall, veurem

posició dels materials i en els mateixos processos de conformació, contribuei-

que sovint són descrites com organitzacions que tenen un peu més a prop dels

xen de manera definitiva en poder fer automòbils pel gran consum molt més

tallers que varen donar lloc al creixement industrial de principis del segle vint,

lleugers i més resistents als impactes. Per exemple Arcelor Mittal, potser ac-

que no pas en les empreses que poden donar lloc al creixement tecnològic ne-

tualment l’empresa líder en la producció mundial d’acer, ha estat considerada

cessari per encarar els objectius del segle vint-i-ú. El fet de què la imatge de les

aquest mes de maig passat en una cerimònia feta a Poznan -Polònia-, el mi-

empreses del metall estigui encara lligada moltes vegades a una indústria amb

llor proveïdor de Samsung, per sobre dels proveïdors de vidre i de plàstic. Per

mà d’obra poc especialitzada i amb poca innovació, no té massa a veure amb

altra banda el mes de març d’aquest any l’empresa General Motors també va

la realitat del sector i va lligat moltes vegades a què el metall és una indústria

declarar Arcelor Mittal millor proveïdor de l’any. L’empresa reconeix que aquest

força desconeguda. Els seus productes no arriben als mitjans de comunicació.

premi serà una motivació per tots els treballadors que treballen dins els labora-

La seva producció serveix de base per altres empreses amb marca pròpia, que

toris de R+D per “continuar innovant i portar l’acer més enllà dels seus límits”.

sí que són vistes com un exemple a seguir. Aquest és el cas de les empreses del

El Grup Volkswagen va anunciar el passat mes de maig la inversió de 4.200 mi-

sector de l’automoció, la telefonia o l’aeronàutica.

lions d’euros. Aquesta inversió anirà destinada a equips, instal·lacions de I+D en
les dues fàbriques del grup i per tant segur que part d’aquests recursos arriba-

El metall és un sector punter al servei de les grans marques.

ran també als seus proveïdors, molts d’ells empreses petites i mitjanes que tin-

Cal tenir en compte que els principals fabricant d’acer, investigant en la com-

dran també les seves oportunitats per aplicar-los a projectes de I+D.

• 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

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

• Venda de motors A/C D/C,
d’aspiració, bombes d’aigua, etc.
• Venda de recanvis per motors i
bombes, Escombretes, segells
mecànics, Ventiladors estàtics, etc.
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de l’empresa demana que calgui reforçar els sistemes informàtics amb eines de
disseny mecànic i modelatge 3D, que en alguns casos permeten la programació directa de màquines CNC. La conseqüència directa d’aquest avenç és la necessitat de reforçar en qualitat i quantitat la vessant d’enginyeria, normalment
contractant més efectius i reforçant el paper clau de la formació. El creixement i
diversificació dels clients ha demanat també reforçar la capacitat de gestió amb
planificadors tipus ERP que unifiquen tot el procés de gestió en una sola base de
dades. Sectors molt exigents com l’automoció, la maquinària de venda automàtica, el ferroviari i el sector de les energies renovables són oportunitats de negoci que poden portar volum, creixement i moltes vegades diversificació geogràfica i capacitat d’exportació. Aquesta empenta de les empreses és la que crearà
les bases per a la recuperació del teixit industrial i la represa del sector del metall
que sempre ha estat un sector punter, entre l’artesania i la fabricació seriada.
El suport de les associacions empresarials
JORDI CABANAS

La innovació en materials i els reptes que ens posa per davant la revolució en les

Màquina de tall. Empresa Mafesa.

comunicacions i les tecnologies lligades a la informàtica han de comportar per
força la necessitat d’innovar en el món de les eines de tall i en la maquinària de
procés. En aquest sentit a casa nostra el projecte METAL-INNOVA té com a objectiu potenciar la promoció de projectes d’innovació que optimitzin i millorin
els sistemes de producció dins del sector del metall. La idea és treballar en xarxa

La innovació està també a l’abast de la petita i mitjana empresa
Les empreses del metall, moltes d’elles empreses petites i mitjanes de planxisteria industrial o fabricants d’utillatges i motlles que hi ha a casa nostra, han de
seguir les passes de les empreses punteres aprofitant les innovacions en materials i en maquinària, però també han de buscar estratègies per donar més valor

i impulsar projectes conjunts de I+D+i entre les empreses i centres tecnològics
dins del Sudoest europeu, desenvolupant investigacions de tipus tecnològic.
Dins aquest projecte hi trobem la Unió Patronal Metal.lúrgica i el Centre d’Innovació i Tecnologia lligat a la UPC, juntament amb altres centres de Portugal i
França. A Catalunya les Administracions Públiques tenen inquietud per fomen-

a les feines que fan. La majoria de les empreses petites que han sobreviscut la
crisi han hagut de reorientar el seu mercat. Empreses que només feien tall làser,
han passat a afegir més processos com la manipulació o soldadura aconseguint
passar de ser empreses que feien un procés simple a servir el producte acabat al
client, aconseguint en alguns casos posar la marca al producte. Per exemple, el
carenat d’una moto, una màquina expenedora, o un moble de cuina, poden ser

FERRO-INOX
TANCAMENTS D’ALUMINI
AUTOMATISMES
MAMPARES I MOSQUITERES

veritables productes propis o si més no avançar cap al servei integral que moltes
vegades pot demanar el client de la planxisteria industrial. Aquesta capacitació

PORTES I AUTOMATISMES

COTO
Tel. 93 886 44 73
Fax 93 886 30 94

• CONSTRUCCIONS, MUNTATGE, VENDA I
REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE PORTES METÀĿLIQUES.
• GESTIÓ INTEGRAL DE MANTENIMENTS.

info@tonicoto.com
www.tonicoto.com

• SERVEI A COMERÇOS, INDÚSTRIES, COMUNITATS
DE PROPIETARIS I PARTICULARS.

ATENCIÓ:

INFORMEU-VOS DE LA
NOVA NORMATIVA SOBRE
ELS MANTENIMENTS
DELS ACCESSOS I PORTES
AUTOMÀTIQUES

Marc Solà / Eix professional

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

• SERRALLERIA AMB FERRO I ACER INOXIDABLE

C. COMTE BORRELL, 8
Pol. Ind. Avgda.del Castell
08570 Torelló
93 850 49 52
606 660 636
618 432 303
2tserralers@gmail.com

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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Context favorable per a la innovació
A Catalunya la recerca i la tecnologia estan arrelades dins el seu teixit social.
En el sector mèdic per exemple els èxits en la recerca i la investigació són coneguts a tot el món. Segons l’enquesta que porta a terme el CEAM (Centre
d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic) durant l’any 2015 s’ha de mantenir la
tendència positiva de la producció dins de les empreses del sector del metall. Dins els punts a destacar que tenen una relació directa amb la capacitat d’innovació serien una previsió de reactivació de les inversions durant
l’any 2015; la consolidació del metall català dins els mercats exteriors, la qual
cosa consolidarà durant aquest any l’activitat exportadora del metall a Catalunya; i finalment una preocupació de les empreses per trobar personal
especialitzat per cobrir la demanda d’ocupació. Malgrat aquest darrer punt
el context actual convida a superar l’estancament dels anys anteriors. Quan
JORDI CABANAS

la demanda interna estava estancada i els resultats eren negatius era difí-

Producte acabat, realitzat amb processos mecanitzats de CNC. Empresa Ausa RSC, Manlleu.

cil innovar i tirar endavant. Ens trobem segurament encara amb empreses
amb maquinària vella a la qual no se li ha fet el manteniment ni les actualitzacions que calia. Quan torni la feina altra vegada sigui a través de la millora
de la demanda interna o sigui a través de l’esforç fet en els darrers anys per
part de molts empresaris d’anar a buscar comandes directament a països

tar la innovació entre les empreses. El dia 10 de juny el Cercle d’Economia i la

llunyans, caldrà posar-se al dia i imaginar noves formes d’organització, o ja

Cecot varen programar una jornada sobre Indústria i Innovació. La Fundació

no tan noves com l’aplicació d’alguns dels sistemes ideats per Toyota sobre

Catalana per a la Recerca i la Innovació també treballa per fomentar els em-

com optimitzar i simplificar les unitats productives. La major capacitat in-

prenedors sobretot acostant el coneixement científic a les empreses. Les es-

versora, un context favorable a tots nivells a Catalunya perquè el coneixe-

coles de formació empresarial i els Centres de Formació de Cicles Formatius en

ment arribi a les empreses en forma de projectes innovadors, i el caire em-

mecatrònica i Disseny industrial, afegeixen la innovació dins els seus itineraris

prenedor del teixit empresarial són factors que han de donar per força un

formatius.

resultat engrescador. •

És una empresa familiar fundada l’any 1961,orientada al servei i amb tres generacions d’experiència en el
sector; s’ha especialitzat en la mecano soldadura i planxisteria industrial de precisió essent molt competitiva tant en la peça única com en les sèries mitjanes i grans. Com a novetats i símbol d’una aposta ferma per
la innovació contem amb les últimes tecnologies de tall làser fibra de 5Kw, braç de mesura tridimensional i cèl·lules de soldadura robotitzada. Amb una gestió professionalitzada sota el segell de qualitat ISO
9001:2008 i amb les homologacions EN15085-2 CL1 pel sector ferroviari i EN ISO 3834 de soldadura.

Oficina tècnica i qualitat

Nou! Làser Fibra 5Kw

Punxonadora C.N.C.

Plegat fins a 4 m i caldereria

Soldadura TIG/MIG-MAG i robotitzada

Treballs en ferro, alumini i inoxidable

www.planxmvidal.com

• Servei Integral
• Especialistes en soldadura
• Control de qualitat i traçabilitat certificada

planxmvidal@planxmvidal.com
Tel. 93 873 55 37 Fax 93 874 70 13
C. Josep Comas i Solà, nau 3
PI Bufalvent, 08243 Manresa (Barcelona)
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Xavier
Verdaguer,

emprenedor a Silicon Valley

JORDI CABANAS

“Si tenim por del fracàs,
mai no podrem innovar”
Ningú no diria que una finca règia del barri de Sant Pere, a l’ombra
de la Barcelona gòtica, pogués amagar un petit laboratori d’idees:
un revolucionari parc d’atraccions per a la ment i la creativitat,
vigilat fins i tot per un petit gronxador que ens retorna a l’edat
en què tot semblava possible (serà que encara hauria de ser així?).
Aquest loft enlluernador és el refugi del vigatà Xavier Verdaguer
quan visita la capital catalana. Graduat en Arquitectura Tècnica i
Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i titulat per la Universitat d’Stanford, va accedir al món de
l’emprenedoria posant en marxa diverses empreses: TMT Factory,
Innovalley i Imagine Creativity Center, que obre les seves portes
a la meca de la innovació mundial. Aquest El Dorado tecnològic
no és un altre que Silicon Valley. Probablement, el veritable somni
californià.

Xavier Verdaguer, al seu loft a Barcelona.

D
Cèlia Roca

De dissenyar edificis a creuar dos oceans: l’At-

dor ha de ser inquiet, inconformista, mostrar-se

mai no podem innovar, i això està molt arrelat a la

làntic i el que porta a l’emprenedoria. Què el va

receptiu envers la innovació, conviure amb la incer-

nostra cultura. S’ha d’emprendre sense por, perquè

empènyer a fer aquest pas?

tesa, apassionar-se i lluitar pels seus somnis. L’em-

fracassar és sinònim d’aprenentatge.

Hi vaig arribar perquè, tot i treballar per a una gran

prenedoria és una actitud i un estat d’ànim. D’altra

Per què algunes persones tenen projectes però

empresa, ser jove i gaudir d’una vida acomodada,

banda, un també ha de portar la gratitud a la male-

només una minoria s’anima a materialitzar-los?

volia ser el meu propi cap: decidir què feia, triar el

ta: cal agrair allò que es va aconseguint. Emprendre

Pensem més en què passarà si les coses van mala-

meu propi destí. Primer ho vaig fer des de Catalu-

no és fàcil; per això cal prendre consciència de les

ment que no pas en què passarà si van bé. I aquest

nya, malgrat que ja em rondava la idea de conèixer

fites que es van assolint.

és un dels aspectes dels que més ens penedim quan
som propers a la mort. El veritable fracàs és no in-

Silicon Valley, aquell lloc tan innovador. Era un dels
meus somnis, ho tenia mitificat. Després de vendre

N’és conscient de la dificultats. Per què tendim

tentar-ho. I si tenim gent al voltant que ens dissua-

una empresa, vaig dedicar un any sabàtic a estudiar

a estigmatitzar els emprenedors que no se’n

deix de provar-hi sort, ens ho hem de prendre com

a la Universitat d’Stanford. I em van seduir tant els

surten, a diferència del que passa als Estats

una motivació extra: hem de demostrar-los que

Estats Units que ja hi porto cinc anys.

Units?

som capaços d’aconseguir-ho.

El nostre no és un bon país per a fracassar. S’hi peQuè duia a la maleta?

nalitza el fet de cometre errors, que no surti tot a la

Què més hauria de copiar Catalunya de Silicon

La maleta de l’emprenedor ha d’estar molt buida.

primera. En canvi, als Estats Units això forma part

Valley?

Quan vaig fer la volta al món en solitari, em vaig

de l’aprenentatge. Aquells que passen per aquesta

Bàsicament, es tracta d’una qüestió d’actitud. A

adonar que cal sortir amb molt poc equipatge i anar

experiència expliquen què els ha anat malament,

Catalunya comptem amb bons ingredients i un

ampliant-lo poc a poc. En tenia ganes! L’emprene-

però també què n’han après. Si tenim por del fracàs,

bon ecosistema emprenedor, però hauríem d’arris-
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L’emprenedor ha
de ser inquiet,
inconformista, mostrarse receptiu envers la
innovació, conviure
amb la incertesa,
apassionar-se i lluitar
pels seus somnis”

A Catalunya comptem
amb bons ingredients
i un bon ecosistema
emprenedor, però
hauríem d’arriscar-nos
més, ser més ambiciosos,
pensar en global, tenir
una actitud més positiva
i, en definitiva, atrevirnos a crear coses que
generin un gran impacte”

i crear-hi noves companyies. Només cal que la gent

que també seran els de l’organització. S’ha de tenir

uen xifres desorbitades, però són molt més sòlides

s’ho cregui. Barcelona està associada a la creativi-

en compte que la gent ja no treballa només pel sou

[que no pas les del passat]. A l’època de les .com hi

tat: no només al disseny o la publicitat, sinó també

o pel projecte assignat, sinó que també ho fa atreta

havia un creixement desmesurat i inversions des-

a l’Internet de les coses, a la tecnologia mòbil —des

per aquest sistema de valors. Si no és així, l’empresa

proporcionades en projectes basats únicament

del punt de vista de l’experiència de l’usuari i les

no funcionarà. Darrere de les grans empreses hi ha

en els ingressos publicitaris i amb expectatives de

aplicacions—, al moviment maker, que ara és molt

gent amb valors molt potents, com ara Mark Zuc-

futur incertes. Ara, les empreses que fan aquestes

potent... Tot plegat, pot ser un excel·lent pol per a

kerberg.

inversions, com Google, Facebook o Apple, tenen

car-nos més, ser més ambiciosos, pensar en global,
tenir una actitud més positiva i, en definitiva, atrevir-nos a crear coses que generin un gran impacte.
Segons un estudi recent, Barcelona és la sisena ciutat preferida per a fer-hi negocis i la setena per a endegar-hi un projecte d’e-business.
Quins punts forts en subratllaria?
Les oportunitats de futur que ofereix, el clima, les
infraestructures i una marca reconeguda. Tot això
fa de Barcelona un lloc fantàstic per a emprendre

molts beneficis. No són fum: realment facturen

generar ocupació de qualitat.
Un tret ben nord-americà.

molt. Hi ha valoracions que espanten, però aquí

Ara es mira els braus des de la barrera. Quina

Sí: es preocupen en retornar a la societat allò que

passa com al futbol: els fitxatges són milionaris

visió té l’emprenedor americà de la nostra cul-

han rebut. Són ambiciosos, volen l’èxit, però quan

però generen molts guanys. En definitiva, crec que

tura empresarial?

l’assoleixen, se senten en deute amb els altres. Per

els fonaments actuals són més ferms que a l’èpo-

La marca Barcelona és bona, però la marca Espanya

això fan donacions al sistema educatiu, es preocu-

ca de les .com. Les companyies van aprendre molt

és un desastre, ja que els americans l’associen a la

pen de transferir els seus coneixements, creen fun-

d’allò, i això em fa pensar que no som davant d’una

corrupció i a una manera de treballar poc empre-

dacions... Hi inverteixen diners i dediquen temps a

altra bombolla.

nedora. Hem viscut molts anys de la cultura del pe-

ajudar els altres. Un hàbit que aquí no es veu.
Els Estats Units potencien l’emprenedoria a les

lotazo, i això no ajuda. Barcelona té bons atributs,
com ara el Mobile World Congress, i cal fer-ne ban-

Quin tipus d’estructura o forma d’organització

escoles i les universitats. Passa el mateix a casa

dera i aprofitar més aquest escenari. Dissortada-

empresarial és la que més afavoreix les idees

nostra?

ment, són molts els que encara associen Barcelona

creatives?

No, i aconseguir-ho és una fita a llarg termini. No

únicament amb el turisme, el futbol o la festa, però

No tenim ni càrrecs ni organigrama, sinó gent que

es tracta només d’ensenyar a crear empreses, sinó

entre tots podem ajudar a canviar aquesta visió.

lidera projectes. Fa anys que no sóc cap de ningú:

a inculcar actituds emprenedores, que en un futur

tothom ho pot qüestionar tot i assumir-hi respon-

seran clau. Cal ajudar els alumnes a ser més crea-

La seva empresa actual, Imagine, és un centre

sabilitats. Les decisions les pren qui té més informa-

tius i bons comunicadors, a adquirir competències

de creativitat. Com és el dia a dia en un labora-

ció en un moment donat sobre el tema en qüestió.

de lideratge...

tori d’idees?

Tothom és emprenedor. De tota manera, a totes les

Molt divertit! Hi fem coses molt diferents cada dia:

empreses que he tingut —algunes amb 50 treba-

Ja per acabar, quin consell donaria a totes

des d’un posagots intel·ligent fins a un dispositiu

lladors—, ningú no ha tingut ni un despatx ni una

aquelles persones que volen emprendre un ne-

per a combatre els atacs d’al·lèrgia. A més de ser

taula. Funcionem amb taules calentes, on qualse-

goci però que temen fracassar?

una experiència molt enriquidora, treballem per a

vol treballador pot seure per a compartir-hi els seus

El fracàs més gran és no intentar-ho. Estic fart de

molts clients, procedents del món de la banca, les

coneixements.

veure gent que té talent i que podria aconseguir
grans coses, però que no ho intenta per la por de no

assegurances, la gestió de l’aigua… Tenim sensació
de crear coses i això fa que ens sentim realitzats.

Un concepte clau per a aquest model de negoci

reeixir. Si no ho fas, no sabràs si n’ets capaç. D’altra

Això suposa molta feina, però m’encanta!

són les idees disruptives. En què consisteixen?

banda, quan es té por, una bona idea és emprendre

Ens hem especialitzat en la innovació disruptiva,

en equip, amb un grup integrat per gent diferent,

Què hi té més pes: la creativitat o l’ofici?

sobretot quan treballem per a grans empreses.

ja que així es tenen més possibilitats d’èxit. Tant se

Fonamentalment, l’actitud de la gent. Col·laborem

Existeixen tres tipus d’innovació: l’evolutiva, la in-

val si són amics o la parella: la clau és treballar per

amb perfils professionals molt diversos, com ara

cremental i la disruptiva. Les grans corporacions

a passar-s’ho bé, que hi hagi una passió comuna i

periodistes i enginyers, i amb persones joves i

fan bé les dues primeres: millorar allò que ja saben

un respecte mutu. I si no surt a la primera, cal insis-

grans. La diversitat és positiva a l’hora d’innovar.

fer, estalviar costos, ser més àgils en la producció,

tir-hi: aquesta és la clau de la felicitat.

Així mateix, per a treballar en equip, cal que tots els

aconseguir nous clients... Malgrat tot, no treballen

integrants comparteixin uns mateixos valors i ac-

gaire les idees disruptives, ja que s’ha d’explorar

Aixecar-se després de caure, doncs.

ceptin la diferència. També penso que prima més la

més enllà del que són. Si no, moriran com a empre-

Ens cal una mentalitat positiva, i aquí ens queixem

proactivitat que comptar amb molta formació.

sa, perquè tot canvia massa ràpid. Cal generar nous

de tot. Als sopars que tenen lloc als Estats Units,

productes per a nous mercats i aprendre’n molt.

tothom vol ajudar a l’altre i col·laborar en nous projectes. En canvi, a Catalunya, tothom es queixa del

Quin rol hi desenvolupen aquest valors?
Un de molt important. Abans, les empreses eren

Quant al sector, hi ha qui parla d’un segon

que sigui: de la política, de la calor... Això genera

marques liderades per equips directius que tenien

crash de la indústria tecnològica, com va suc-

crispació i ens fa perdre energia. Hem de dipositar

uns valors diferents dels de les empreses. Ara, les

ceir amb les .com el 2000. Hi està d’acord?

les energies en les oportunitats, no pas en els pro-

companyies traspuen els valors del seus gestors,

És cert que hi ha inversions i adquisicions on es mo-

blemes. •
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MES DE 10 ANYS
TREBALLANT LA
FUSTA!!

fusteriacanet@hotmail.com
Mòbil 616379573
www.fusteriacanet.com

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

Menú diari - Menú cap de setmana

Alerta!

Xemeneies netes
fora perill
Xemeneies netes, feina feta

www.santinet.es
T. 626 215 037

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

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

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

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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La Vall de Bianya,

JORDI CABANAS

gaudir dels sentits sense
renunciar al progrés

El paisatge de la Vall de Bianya és un dels atractius més preuats de la Garrotxa.

La Vall de Bianya amb les seves arrels mil·lenàries és també un municipi innovador, preocupat per una economia sostenible i respectuosa
amb l’entorn i que apunta cap a un futur on el turisme i la indústria amb tecnologia puntera han de substituir els pelegrins que travessaven les antigues vies romanes al costat d’aquells pagesos i artesans que feien farina de blat de moro amb les seves moles de pedra.

L
Redacció

Les empremtes del passat

de les artèries principals de l’època romana. La circulació de persones va continuar a

La Vall de Bianya té fondes arrels en el passat. El seu mateix nom prové de l’antiga via

l’Època Medieval a través de la conversió de l’antiga via en un camí reial i a l’època mo-

romana, la Via Annia o Via del Capsacosta. Aquest era un antic camí que va servir des

derna en un camí de posta. Les petjades dels avantpassats varen circular per la Vall de

de temps molt remots per comunicar la plana de l’Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i

Bianya, però aquesta terra de pas ha estat també capaç d’atreure i acollir una pobla-

el Vallespir. Originalment sembla que fou una via secundària de la Via Augusta, una

ció que va tenir el treball de la terra i l’agricultura com a mitjà de vida.

www.valldebianya.com

Església de Santa Margarida de Bianya.
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Església de Sant Martí de Capsec.

Els nuclis de la Vall de Bianya i el seu patrimoni

La gastronomia i el turisme.

La Vall de Bianya és un dels 21 municipis que formen la Garrotxa. A l’any 2014

La Vall de Bianya és un municipi que, a part de l’economia tradicional, ha desenvo-

segons Idescat hi estaven censats mil tres-cens cinc habitants. Aquest muni-

lupat un seguit d’activitats que en els darrers anys ajuden a consolidar la promoció

cipi, situat en part dins el Parc Natural de la Zona Volcànica, està format per

turística com un dels actius fonamentals pel desenvolupament del territori. La gas-

valls que gaudeixen d’un paisatge privilegiat. El nucli d’Hostalnou de Bianya és

tronomia, el comerç i els allotjaments de turisme rural en són els principals actius.

el cap administratiu del municipi que comprèn un seguit de nuclis com Sant

Precisament aquesta nova activitat econòmica ha permès recuperar moltes cases.

Salvador de Bianya, Capsec, Castellar de la Muntanya, la Canya, Llocalou, Sant

Les masies, que es troben escampades per la Vall, actualment gaudeixen de totes

Andreu de Socarrats, Sant Martí del Clot, Sant Pere Despuig, Santa Margarida

les comoditats. Les cases pairals i les antigues masoveries donen comfort i caliu a

de Bianya i la Vall del Bac, a mes de llogarrets i antigues demarcacions parro-

les persones que busquen viure prop de la natura i gaudir d’uns dies de tranquil·litat.

quials, com Sant Ponç d’Aulina, l’Abella, els Hostalets de Capsacosta, Sant An-

Una terra de pas és una terra d’hostals on hi feien aturades els antics traginers que

dreu de Porreres, Sant Feliu del Bac, Sant Martí Solamal i Sant Miquel de la Tor-

viatjaven amb les cavalcadures transportant mercaderies, però també els bando-

re. Un recorregut per tots aquests municipis dispersos pel territori ens porta

lers i els contrabandistes. Actualment aquests hostals han agafat l’empenta de la

a descobrir una quinzena d’esglésies romàniques que ens fan viatjar cap a la

gastronomia gironina i són capaços d’elaborar una cuina de base tradicional però

dimensió espiritual de la repoblació medieval del territori als voltants de l’any

al mateix temps quan convé moderna i sofisticada. L’activitat a pagès i l’artesania

mil. Destaca pel seu campanar l’església de Sant Martí de Capsec del segle XII.

sempre han anat lligades de la mà. Al llarg del territori trobem botigues d’embotits

La dimensió econòmica i de la vida quotidiana ens la donen les masies, algunes

casolans, formatges i pa artesanal. El Farro, o farina de blat de moro, fregida o bu-

de les quals amb més de 800 anys d’història. Són cases construïdes pedra a

llida constitueixen un dels plats tradicionals de la cuina garrotxina i donen el nom

pedra que esdevenen elements fonamentals del paisatge de casa nostra i un

a una fira que té lloc durant la primera setmana de febrer. Els restaurants ofereixen

símbol d’autosuficiència i sostenibilitat en el medi rural i que ens informen com

plats cuinats amb farro i dins l’espai firal es poden veure també exhibicions de di-

si les pedres parlessin d’un món format per la propietat, la família i les antigues

ferents oficis del camp i parades de productes artesanals. Durant el mes d’abril la

formes d’organització del treball com la masoveria, els gremis, els parcers i els

Romànic Extrem permet gaudir de la Vall a través de l’esport amb l’organització

emfiteutes, acompanyats de festes, llegendes i rondalles que conformaven la

d’una marató i una mitja marató de muntanya que permet creuar els camps de blat

cultura popular.

de moro, els boscos i descobrir les esglésies romàniques d’una manera que segura-

Formatges i Iogurts
d’Ovella
Mas Farró · Vall de Bianya · Garrotxa
Tel./Fax 972 29 12 38
casimirpuigdevall@hotmail.com

Embotits, brasa i guisats

hotelmaslaferreria.com
info@hotelmaslaferreria.com
T 972 29 13 45
@maslaferreria

Ctra. Camprodon 2
17813 Llocalou · La Vall de Bianya.
Tel. 972 29 02 75
www.caladela.cat

Església de Sant Salvador de Bianya
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Les cases de pagès que viuen de l’agricultura i la ramadera formen part del paisatge de la Vall.

ment no s’haurien pogut imaginar els avantpassats que habitaven el territori.

La preservació del territori i el desenvolupament.
Les iniciatives públiques han servit per potenciar l’empresa privada, i tots els

Economia: Empreses i innovació

habitants de la Vall estan d’acord en què l’activitat econòmica ha de ser com-

Actualment la Vall de Bianya és un municipi que apunta cap al futur. El seu teixit eco-

patible amb el manteniment de l’entorn, de la biodiversitat i de les terres fèrtils

nòmic, tot i conservar un marcat caire rural, destaca perquè acull en els seus polí-

que han donat vida als habitants de la Vall durant segles. Les vies de comuni-

gons empreses punteres que treballen fabricant peces per la indústria de l’automo-

cació romanes varen ser en el decurs de la història l’origen del poblament i de

ció per a mercats molt allunyats de les tranquil·les valls on hi ha les seves naus i la

la circulació de persones per la Vall de Bianya. Actualment però aquesta ne-

maquinària, i també un Centre d’Excel·lència que actualment és un referent mundial

cessitat d’encetar projectes nous ha de portar-se a terme sense interferir en el

en la investigació i desenvolupament de vacunes per animals. Per part de la iniciativa

fràgil equilibri d’una bellesa natural que s’ha mantingut intacte durant segles.

pública, el govern municipal se sent també orgullós dels projectes desenvolupats per

Confiem en què el progrés anirà sempre unit al sentit comú i que finalment

atraure el turisme com per exemple el Centre d’Interpretació de la Vall dels Sentits.

la Vall dels Sentits mantindrà l’equilibri entre la fidelitat a les seves arrels i la

L’equipament posat en marxa el 2011 respon a la necessitat de situar davant del vi-

mentalitat emprenedora. Altra vegada trobem que un problema global té un

sitant tota l’oferta turística de forma virtual. Els indrets i les activitats que es poden

sentit universal, i que només actuant localment podrem millorar el món que

realitzar són presentats a través de pantalles interactives que expliquen racons com

ens envolta. •

al Vall del Bac o l’anomenada Via Annia. L’empresa que s’encarrega de l’explotació de
l’equipament porta a terme també un seguit d’activitats i rutes per conèixer l’entorn.
Es tracta de la senyalització que duen als visitants a poder trepitjar sobre el terreny
tot allò que han trobat de forma virtual. Hi ha diferents rutes que porten a poder conèixer precisament els trams conservats i els restaurats de la via romana de Capsacosta, l’entorn de Santa Margarita de Bianya o bé a descobrir el pont de la Rovira.
Aquesta iniciativa s’ha reforçat amb la qualitat de l’oferta privada de restaurants i
residències de turisme rural. A nivell residencial tota la vall ofereix un entorn tranquil,
amb bones comunicacions i l’avantatge de tenir al costat una ciutat com Olot.

Embotits artesanals

www.masiaelpuig.com

Miquel Dorca S.L.
Ctra. Camprodon 7/9
17813 La Vall de Bianya.
Tel. 972 29 09 96
Fax 972 29 22 00

Escorxador propi i eleboració d’embotits
Porcs criats i seleccionats a la Garrotxa

Ctra. Camprodon s/n - 17813 La Vall de Bianya.

botiga@candorca.com
www.candorca.com

Tel. 972 29 00 15 - A/e restaurant@calenric.net - www.calenric.net

