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no hi ha costes ni tasses judicials i ajuda a trobar solucions més satisfactòries, doncs els interessats
participen activament perquè hi hagi una major implicació en el compliment dels acords de mediació.
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Un estudi recent assegura que el 71% de les companyies ja envia obsequis corporatius als seus clients

Regals d’empresa:
el gest més esperat
Quan el context econòmic no acaba de ser propici, les organitzacions necessiten, més que mai, blindar la satisfacció i la
fidelitat dels seus empleats i clients. I aquest objectiu pot ser més a prop gràcies als obsequis, ja que són percebuts com
una mostra d’amistat, afecte i gratitud. De tota manera, aquesta pràctica viu moments contradictoris, ja que el món
corporatiu està assistint alhora a la progressiva desaparició dels regals institucionalitzats —especialment els de Nadal,
llegat permanent de la crisi— i a la revifalla del sector dels regals promocionals, motivada per la recuperació del pols
econòmic per part de moltes companyies després d’una àrdua travessia pel desert.

Cèlia Roca

A

A cap assalariat o proveïdor se li escapa que, en els darrers set anys, els obsequis cor-

d’aquesta pràctica. En unes declaracions recollides pel web de Libremercado.com,

poratius han pagat els plats trencats de la recessió, escenari que s’ha també reflectit

Sánchez apuntava que, fins fa poc, el sector tenia una alta estacionalitat, ja que el

en els regals nadalencs. Així ho constata un estudi recent elaborat pels portals Traba-

60% de tot el que s’obsequiava anualment es feia al Nadal, i que cada cop són més les

jando.com i Universia; de les 2.100 persones enquestades en aquest sondeig, el 84%

empreses que opten per incentivar els seus empleats i clients durant tot l’any.

assegurava que no rebia cap tipus de gratificació per Nadal. Quant el 16% que sí man-

Aquesta circumstància conviu amb una progressiva recuperació de la pràctica d’ob-

tenia aquest privilegi, el 49% afirmava que percebia diners en metàl·lic, un altre 49%

sequiar per part de les organitzacions. Dintre dels cinc tipus d’obsequi d’empresa

deia que se li lliurava una panera, i el 2% restant, una targeta regal.

existents —els personalitzats, els corporatius, els que es fan a la plantilla, als proveï-

Malgrat tot, el president de l’Associació Nacional d’Importadors, Majoristes, Fabri-

dors i als col·laboradors, els que s’adrecen als acompanyants i, finalment, els promo-

cants d’Articles Promocionals (AIMFAP), José Carlos Sánchez, veu en aquest feno-

cionals o publicitaris—, aquests darrers són potser els que comencen a donar mos-

men un canvi d’hàbits a l’hora de regalar per part de l’empresa, no pas la desaparició

tres més clares de recuperació.

Desitja un

Dolç Nadal
als teus treballadors, clients,
familiars i amics amb

paneres i detalls de

xocolata

segueix a la pàg. 6 >>

Aquest Nadal regala
proximitat, qualitat i plaer

Paneres
des de

22,40€
informa’t al 93 850 76 89
xocolating@xocolating1944.com
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Girogift:

la millor solució per als
regals publicitaris i
d’empresa
Els estudis demostren que els obsequis corporatius no només ajuden a què els
consumidors recordin més l’empresa i amb una percepció més positiva: a més, també
predisposen els proveïdors a establir-hi col·laboracions o relacions comercials. Això
explica la importància d’escollir a consciència el tipus de regal i, per descomptat, de
confiar en una empresa amb experiència en el sector i que s’ocupi de tots els detalls.
Aquest és el cas de la companyia Girogift.

G
Cèlia Roca

Girogift és una empresa de màrqueting especialitzada en

taments i alguns departaments de la Generalitat de Ca-

objectes publicitaris, els regals d’empresa, el marxandat-

talunya, així com diversos organismes públics.

ge i la comunicació gràfica, creada per donar suport a les

Un altre tipus de client habitual són les agències de co-

empreses en les tasques de branding i de difusió dels seus

municació, a les que Girogift ajuda aportant-hi un servei

productes i serveis.

integral per als seus clients i permetent la implementació

“Som professionals i prescriptors experts en el mercat de

de campanyes promocionals adreçades principalment a

l’objecte publicitari i els obsequis d’empresa i, per tant,

entitats bancàries, laboratoris farmacèutics i indústries

estem preparats per aportar solucions en tot tipus d’es-

del sector energètic, entre d’altres.

cenaris: per exemple, promocionar la imatge de les orga-

“L’eficiència i professionalitat en les nostres accions fide-

nitzacions, triar els uniformes dels treballadors o un de-

litzen els nostres clients, amb els que mantenim una rela-

tall pels clients, donar a conèixer nous projectes i serveis,

ció a llarg termini”, assenyala Orestes, qui també subrat-

premiar la fidelitat dels consumidors i atreure’n de nous o

lla que la cartera de clients es va incrementant gràcies a

potenciar les vendes”, explica Josep Orestes, gerent i res-

les recomanacions i el boca-orella.

ponsable comercial de Girogift.

Tot i que els serveis sol·licitats varien substancialment

Aquesta firma acompanya les empreses en promocions

en funció de les necessitats de cada empresa, bona part

d’abast massiu o selectiu, tant en l’àmbit local com pro-

dels clients recorren a Girogift per endegar campanyes

vincial i nacional. El catàleg de serveis inclou el marxan-

de comunicació o corporatives, fidelitzar clients i dur a

datge per a clubs esportius i centres culturals i de lleure, la

terme accions de push (publicitàries), pull (de màrqueting

creació de productes tèxtils promocionals i roba laboral,

d’atracció), de comunicació, de branding i d’imatge interna

l’elecció de regals de protocol i la fabricació d’objectes es-

o externa mitjançant la xarxa comercial o la celebració

pecials. Així mateix, Girogift també organitza campanyes

d’esdeveniments, com ara les fires. Al seu torn, les enti-

de fidelització i facilita regals corporatius i institucionals,

tats esportives o les cites que giren al voltant de l’esport

serveis gràfics, accions promocionals al lloc de venda

també contracten serveis per consolidar-ne la imatge i

(PLV) i displays.

gestionar-ne la comunicació.

A més de destacar l’impacte positiu d’aquestes accions so-

Nascuda el 2003 i localitzada a Sant Antoni de Calon-

bre els clients, Orestes també se’n fa ressò de la rendibili-

ge (Baix Empordà), Girogift dóna servei mitjançant una

tat: “Està demostrat que la inversió en articles publicitaris

plantilla de professionals altament especialitzats i una

i marxandatge és la més econòmica i la que més perdura

extensa estructura de col·laboradors externs, formada

i conviu amb el consumidor, i això la consolida, per tant,

per impressors, dissenyadors i operadors logístics que en

com la forma de comunicació i promoció més eficient”.

garanteixen l’eficàcia del servei. Actualment, l’empresa
és present a les províncies de Girona i Barcelona i té inten-

Un aliat per a tot tipus de companyies

ció de potenciar el seu mercat a les comarques de Lleida i

Les organitzacions que confien en Girogift provenen de

Tarragona. A més, enguany participarà a la Fira de Girona

tots els sectors econòmics, per bé que hi predominen les

i prepara la renovació del seu lloc web. D’altra banda, pre-

firmes del sector industrial, comercials i de serveis. Pel

veu que es finalitzi l’ampliació de les seves oficines al llarg

que fa a l’àmbit de l’Administració, hi destaquen els Ajun-

del primer trimestre de l’any vinent.

Josep Pla, 8

Tel. 972 65 02 26

Apt. de correus 60

Fax 972 66 20 95

17252 Sant Antoni de Calonge

info@girogift.com

Girona

www.girogift.com
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Fins fa poc, el sector tenia una alta estacionalitat, ja que el 60% de tot el que s’obsequiava anualment es feia al Nadal; actualment, cada cop més
són més les empreses que opten per incentivar
els seus empleats i clients durant tot l’any.”
variable que afecta negativament els fabricants locals: la indústria asiàtica. L’estalvi que proporcionen en matèria de costos no només ha tingut un gran impacte en
la facturació, sinó que també els ha obligat a obrir-se als mercats internacionals, a

JORDI CABANAS

recórrer a les importacions i, fins i tot, a traslladar les fàbriques a l’Àsia, com admet

Regalar pendrives personalitzats, un obsequi útil i valorat.

Sánchez. Per aquesta raó, la Xina ha esdevingut el país preferit de les empreses del
regal promocional per fabricar i importar, encara que des del sector s’admeten “dificultats” per accedir a aquest àmbit geogràfic.
De tota manera, Sánchez també advertia que, malgrat que s’han reduït costos i marges, la indústria continuava apostant per mantenir la qualitat dels regals, ja que alterar-la podria comprometre l’efectivitat dels obsequis i la imatge de l’empresa.

Els obsequis promocionals aixequen el vol
L’auge de la indústria del regal promocional va quedar palès al darrer Saló Interna-

Per què regalar

cional del Regal Promocional (Promogift), celebrat a IFEMA (Madrid) del 14 al 16 de

Independentment de l’opció escollida per les empreses, però, aquesta pràctica ha

gener passat i considerat com el principal esdeveniment de la indústria del regal pu-

esdevingut un hàbit quotidià en el dia a dia de moltes organitzacions: d’acord amb

blicitari a l’Estat espanyol. La cita va comptar amb 5.065 visitants i la partició de 320

una enquesta duta a terme pel portal de regals d’empresa Gsr98.com, el 71% de les

fabricants, distribuïdors i importadors procedents de vuit països europeus (Alema-

companyies ja envia obsequis corporatius als clients.

nya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Polònia, Portugal i el Regne Unit), dos més que

Ara bé: què és el que ha empeny a les firmes a optar per aquesta modalitat de promo-

l’any anterior, que s’hi van reunir per donar conèixer les últimes novetats de la indús-

ció? La resposta es troba en estudis com el que va presentar fa poc l’Advertising Spe-

tria en un moment en què el sector comença a percebre símptomes de millora. Tot

cialty Institute. Els resultats d’aquesta enquesta revelen que un 84% de les persones

i que regals publicitaris tradicionals segueixen tenint un pes important en el sector,

entrevistades recordava l’anunciant dels objectes o regals promocionals que rebien.

les noves tecnologies cada cop guanyen més pes.

Així mateix, el 42% tenia una opinió més favorable de l’empresa que li havia enviat el

Així, bolígrafs amb doble funció —per escriure i com a punter per a pantalles tàc-

regal, i el 24% reconeixia estar més predisposat a iniciar alguna relació comercial amb

tils—, bateries portàtils per poder recarregar el telèfon mòbil a qualsevol lloc, es-

aquesta companyia.

toigs de viatge per guardar auriculars o bateries i endolls per a tot tipus de mòbils

De l’estudi també es desprèn que els objectes de regal més valorats eren els instru-

comencen a competir amb els regals de tota la vida, com ara gorres, samarretes,

ments d’escriptura —més de la meitat dels enquestats asseguraven tenir algun ob-

dessuadores o clauers. Ara bé: al Nadal, les paneres i els productes alimentaris se-

jecte d’aquest tipus—, seguits de samarretes, gorres i bosses. Aquests darrers eren

lectes, com els pernils, continuen essent l’opció més valorada per empreses i treba-

els més emprats, ja que s’utilitzaven nou cops al mes de mitjana.

lladors.

D’altra banda, 8 de cada 10 entrevistats afirmava que conservava els obsequis per-

Darrere d’aquest boom de creativitat i diversificació, s’amaga, però, la irrupció d’una

què els considerava útils.

Fem el teu lot
de Nadal a mida

Sense intermediaris
t'ho portem a casa,

ens ho demanes
i t’ho fem

Cava PAPET DEL MAS
Tel. 938 988 318 | 616 498 726
www.papetdelmas.com
papetdelmas@gmail.com

Regala embotits artesans

Tel. 972 29 09 96
Fax 972 29 22 00
botiga@candorca.com
www.candorca.com
Escorxador propi i eleboració d’embotits
Porcs criats i seleccionats a la Garrotxa

PERSONALITZEM
A MIDA!
Estem especialitzats en assessorar-te per a aquells
articles que vulguis personalitzar, quedin d’allò més bé.

Contacta’ns

972 260 211 / www.piropop.com / info@piropop.cat

Miquel Dorca S.L.
Ctra. Camprodon 7/9
17813 La Vall de Bianya
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El 81% de les persones que tenen un article
promocional recorda el nom de la marca o organització que s’hi esmenta, molt per sobre del
que aconsegueixen els anuncis televisius (23%) o
radiofònics (26%).”
sentit, el receptor no ho ha de percebre com un gest interessat, ni tampoc ha de sentir-se en una situació compromesa.
Per aconseguir aquest equilibri, el tipus de regal no és un aspecte crític, atès que

JORDI CABANAS

qualsevol objecte és susceptible d’esdevenir un obsequi corporatiu, encara que els

L’empresa Graficser ofereix una variada gamma de productes publicitaris totalment personalitzats.

productes clàssics del sector tèxtil i els objectes d’escriptura —i els alimentaris, incloent-hi els vins i caves, en dates nadalenques— són els que acostumen a tenir més
bona acollida. Allò que realment s’ha de tenir en compte és apostar per un producte
durador i útil, ja que d’aquesta manera l’empresa s’assegura que el destinatari durà la
imatge i el record de la marca allà on vagi. A més, els experts en màrqueting també
aconsellen que l’article tingui relació amb l’activitat de la companyia.

A més, tornant a l’estudi de Gsr98, el 81% de les persones que tenen un article promo-

Quant al moment més propici per a dur a terme aquests regals, els especialistes del

cional recorda el nom de la marca o organització que s’hi esmenta, molt per sobre del

sector aprofiten les fires i els esdeveniments especials que compten amb l’organitza-

que aconsegueixen els anuncis televisius (23%) o radiofònics (26%).

ció o participació de la companyia; el llançament d’un nou producte o servei, o bé la
inauguració d’una nova botiga; les accions promocionals —ja sia a nivell comercial o

Les claus per encertar

corporatiu— i la renovació de la imatge del logotip de l’empresa. Al seu torn, els re-

Malgrat que les dades esmentades avalen la utilitat dels regals des del punt de vista

gals d’empresa són un bon al·licient per a incentivar i estimular la productivitat dels

publicitari i promocional, fer un obsequi no deixa de ser una tasca difícil, sobretot en

empleats i empleades i premiar els esforços realitzats. I per descomptat, per a man-

l’àmbit empresarial. En aquest sentit, no s’ha de perdre de vista que, en el moment

tenir la fidelitat dels millors clients. Un aspecte que, sens dubte, cada cop resulta més

de fer un obsequi, la companyia no només està projectant la seva imatge corporati-

necessari per blindar la rendibilitat de les empreses en un mercat que creix en opor-

va, sinó que també intenta agradar i complaure la persona que rep el regal. En aquest

tunitats, però també en exigència. •

La Casa del Pernil - C. Abat Racimir, 11. Olot

La Casa del Pernil - C. Dolors, 8. Olot

La Casa del Pernil
www.lacasadelpernil.com

C. Dolors, 8. T 972 27 30 87
C. Abat Racimir, 11. T 972 27 26 23
info@lacasadelpernil.com
Olot. La Garrotxa
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Volkswagen dièsel EA 189. El motor trampós
Un dels principals actius d’una empresa és la confiança dels seus clients i col·laboradors, però la necessitat d’aconseguir resultats,
la forta competència i la necessitat d’expandir el negoci poden portar a la temptació d’adaptar estratègies fraudulentes que solen
tenir uns riscos molt elevats i unes conseqüències molt més negatives que els simples errors de qualitat, ja que posen en entredit
l’honestedat de la companyia.

L
Redacció

La confiança dels clients i de tota la societat és un

ambient dels EEUU) va demanar explicacions de

grup d’enginyers de software. Aquests comentaris

dels principals actius de Volkswagen. Per això en la

perquè els models Jetta i Passat multiplicaven entre

van despertar molt escepticisme en els membres de

nota oficial que es troba en la pàgina web de la com-

15 i 35 vegades les emissions d’òxid de nitrogen quan

Congrés, segons apunta la BBC, arribant a comen-

panyia, davant la situació irregular creada a partir de

es feien proves de funcionament real en carretera.

taris molt punyents com el de Peter Welch: “Com es

la utilització d’un software que enganyava les proves

Les explicacions no van ser convincents. Finalment,

pot anomenar un mateix membre de la raça huma-

mediambientals fetes al laboratori, s’opta per reco-

l’any 2015 Volkswagen admet davant la EPA el frau.

na mentre s’està enverinant la raça humana”, la qual

nèixer els fets i demanar disculpes. Volkswagen és

Un sistema electrònic detecta que el vehicle està

cosa mostra fins a quin punt els ànims estan calde-

símbol de fiabilitat i rigor en la fabricació i trasllada

en banc de proves i retalla les emissions de forma

jats dins la societat nord-americana. Podria ser que

aquests valors a l’usuari del seu producte. Com s’ha

artificial. Quan el cotxe està en carretera oberta es

Estats Units aprofités per tancar files i anul·lar un

arribat a aquesta situació que posa en dubte l’hones-

prioritza el confort i la potència del vehicle, però els

dels principals competidors de General Motors?

tedat d’aquesta marca emblemàtica? Tot comença

contaminants es multipliquen molt, segons alguns

amb el motor EA 189.

articles 40 vegades per sobre dels valors detectats

Ningú sap exactament quines conseqüències pot

a les proves de laboratori.

tenir aquest fet pel conjunt d’empreses auxiliars de
casa nostra que depenen de la venda dels seus mo-

Pels volts de l’any 2006 la vida del motor dièsel tradicional, amb una bona eficiència entre prestaci-

La situació de l’empresa es podria complicar. Wier-

dels. Les inversions anunciades pel grup tenen com

ons i consum, va quedar inservible per culpa de les

ner Hoyer, president del Banc Europeu d’Inversions

a objectiu un nou model de Volkswagen Polo que

exigències mediambientals. Després d’alguns anys

va declarar que podria reclamar préstecs concedits

es faria a Navarra i els nous models de Seat Ibiza i

d’investigació i molts recursos sobre la taula van

a VW, ja que estarien relacionats amb millores me-

León que s’haurien de fer a Martorell. Si el govern

aparèixer els primers prototips dels EA 189, cone-

diambientals. Per altra banda, el màxim responsable

sap gestionar millor que fins ara aquesta crisi, segu-

guts també per 2.0 TDI, configurats en quatre ci-

de VW a Estats Units, Michael Horn, va haver de do-

rament bona part de les inversions es podran man-

lindres. Al principi el model EA 189 va complir totes

nar explicacions davant del Congrés nord-americà.

tenir, però la resposta del mercat i dels clients en les

les expectatives i Volkswagen aconseguia introduir

Horn va demanar disculpes seguint la línea oficial

seves decisions de compra tenen la darrera paraula.

el motor a EEUU, amb exigències mediambientals

de la Companyia, però també va tirar pilotes fora di-

La pregunta que queda a l’aire és si els clients, des-

molt més estrictes que les europees. No va ser fins

ent que la decisió de l’engany no va estar planejada

prés de l'EA 189, seguiran confiant en els nous mo-

l’any 2014 que la EPA (Agència de Protecció del medi

pels màxims responsables de l’empresa, sinó per un

tors Volkswagen.

• Reparació i manteniment
motors A/C D/C

BOBINATGES
Pere Vilalta Verdaguer

• Aplicacions electromecàniques, Ventilacions
forçades, Encoders HTL 1024 I.

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

Marc solà / Eix professional

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.

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

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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El Mercat de Raça Bruna de Vic, un punt de
trobada per la compra i venda de bestiar
mitjançant subhasta

E
Redacció

través de d’una subhasta està arrelant entre els rama-

tubre el 2n Mercat de la Raça Bruna, organitzat per

ders i és la que genera més expectació del Mercat.

la Federació Catalana de la Raça Bovina Bruna dels

Pel que fa a preus de venda del Mercat, les vedelles

Pirineus (Februpi), i compta amb el suport logístic de

de reposició es van adjudicar a uns preus entre 600 i

l’Àrea de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic.

850 euros, i els vedells i futurs sementals de la raça

Imatge en el moment de la subhasta dels vadells.

Durant el divendres, al mercat només hi van poder ac-

es van arribar a pagar al voltant dels 2.000 euros per

L’acte va estar presidit per Benjamí Dòniga, regidor

cedir els professionals del sector, mentre que el dissab-

cap. Cada animal tenia un preu de sortida i les puges

de Fires i Mercats de Vic i Joaquim Xifra, subdirector

te van repetir l’èxit de la primera edició, celebrada l’any

anaven augmentant de 10 euros en 10 euros en el cas

general de Ramaderia de la Generalitat. El primer va

passat, ja que una quarantena de ramaders van parti-

de les femelles, i de 50 euros en 50 euros en el cas dels

aprofitar l’obertura del certamen per anunciar que

cipar a la subhasta d’uns 200 caps de bestiar dels quals

mascles.

en la propera edició, tot i que el Mercat seguirà anant

se’n van vendre el 85% aproximadament. Les xifres són

Al certamen hi van assistir ramaders procedents de di-

destinat sobretot als professionals del sector, es faran

fins i tot millors que les de l’edició anterior i això, segons

versos indrets de Catalunya, des de la Vall d’Aran, els

activitats per tal d’atraure públic al recinte firal com

la Federació Catalana de la Raça Bovina Bruna dels Pi-

Pallars, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, el Bergue-

per exemple una degustació de carn de vedella de

rineus, es deu al fet que la compra-venda del bestiar a

dà i Osona.

Raça Bruna.

La Denominació d’Origen Catalunya creix un 5%

E

JORDI CABANAS

El recinte firal El Sucre de Vic va acollir els dies 2 i 3 d’oc-

Alemanya com els dos destins prioritaris, en especial
Regne Unit, que creix superant els 5 milions d’ampolles comercialitzades. Fora de la UE, però encara al

Redacció

continent europeu, els mercats de Suïssa i Noruega

Es manté el creixement sostingut de la Denomina-

tats del Consell Regulador, destaca el creixement de

continuen essent els principals compradors.

ció d’Origen Catalunya durant els seus 16 anys d’his-

les vendes en el mercat interior, del 19,7% respecte a

Durant el 2014, Estats Units, Canadà i Mèxic conti-

tòria.

l’anterior exercici. Malgrat l’increment del consum

nuen essent els més rellevants, mentre que Xina és

La comercialització dels vins de la Denominació

al mercat interior i un descens de la comercialitza-

el primer destí asiàtic de la DO Catalunya, tot i l’es-

d’Origen (DO) Catalunya ha crescut un 5% en el

ció en el mercat exterior del 5,4%, la DO Catalunya

pectacular creixement del 48% al mercat japonès,

2014, mantenint el creixement sostingut de la DO

manté una clara vocació exportadora ja que més de

superant les 700.000 ampolles.

en els seus 16 anys d’història, i aconseguint un total

la meitat dels vins emparada sota el segell s’ha ex-

Tot això gràcies a l’esforç sostingut dels viticultors i

de 65.600.000 ampolles comercialitzades en tot el

portat (52%) a 110 països de tot el món.

cellers que hi formen part, i que l’han convertit en la

món (3,2 milions més que l’any 2013).

Entre els principals mercats exteriors de la DO Ca-

Denominació d’Origen catalana que més ampolles

Entre les dades recopilades a la Memòria de Resul-

talunya destaca la Unió Europea (61%) i Regne Unit i

comercialitza anualment.

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

Menú diari - Menú cap de setmana

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

JORDI CABANAS
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Joan, Isabel i Jordi Juncà

,

restauradors amb estrella Michelin

“Els concursos de televisió s’allunyen
de la realitat d’un restaurant”
Els germans Joan (1967), Isabel (1970) i Jordi (1984) Juncà Monteis són la quarta generació
d’una família de restauradors de la Vall de Bianya (Garrotxa). El 2007, el seu talent davant
dels fogons els va fer mereixedors d’una estrella Michelin per al restaurant Ca l’Enric,
gràcies a una aposta culinària basada en les receptes tradicionals i de productes de
muntanya, la caça i els bolets. Sota l’esguard sempre amatent del Capsacosta, el vigia de
pedra de 1.100 m als peus del qual es desplega Ca l’Enric, han sabut alimentar un prestigi
que els acaba d’obrir les portes d’un nou projecte gastronòmic a la bucòlica vall de
Camprodon: Mític. Tot fent pinya fins i tot a l’hora de respondre a aquesta entrevista
—s’estimen més contestar com una única persona—, els Juncà fan un recorregut per les
seves creacions, plenes d’autenticitat i deutores de la cuina cinegètica.
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A
Cèlia Roca

Alguns ja comencen a referir-se a vostès com

Què és allò que els mou a l’hora de crear un nou

els germans Roca de la Garrotxa. Se sent or-

plat?

gull o vertigen quan se’ls compara amb el millor

Ens movem per un producte, un concepte, el record

restaurant del món?

d’una antiga recepta, una filosofia, un lloc... Per

Bé, és un orgull, però pensem que això respon més

exemple, el primer plat del menú Descobrint la vall

aviat a la similitud i l´amistat entre les dues famílies

es diu El prat de la Vall de Bianya i ha estat elaborat

i al fet que ambdues ens haguem format en un res-

amb tot el que hi trobem, com ara les vaques que hi

taurant de cuina tradicional regentat pels pares. A

pasturen. Es tracta d’un steak tartar de vaca vella

més, en tots dos casos som tres germans, tot i que

madurada durant 30 dies i acompanyat de bolets de

aquí els guanyem en diversitat, ja que hi tenim una

temporada, herbes, flors i fulles.

“Amb Mític, ens hem
sentit molt ben acollits
perquè intentem fer una
cuina tranquil·la i una
mica aliena a les modes,
amb un bon producte i
a un preu raonable”

A l’hora de crear un
plat ens movem per un
producte, un concepte,
el record d’una
antiga recepta, una
filosofia, un lloc...”

germana.
Diuen que les receptes de Ca l’Enric estan arreFan un equip ben cohesionat. Com es distribu-

lades a la comarca de la Garrotxa en un sentit

eixen la feina entre tots tres?

més ampli. Tenen cap lligam amb l’anomena-

Ens és molt fàcil. En Joan, que n’és el maître i el

da Cuina Volcànica, la proposta gastronòmica

sommelier, també és la cara visible del restaurant:

més famosa de la zona?

rep els clients quan arriben i els acomiada quan se’n

La Cuina Volcànica és una agrupació de restaurants

van. La Isabel s’encarrega de la gestió de la cuina,

semblant a iniciatives com la Cuina del Vent, a l’Em-

el seu procés d’aprenentatge a Mític abans de fer el

les preparacions, les compres, els passis del servei

pordanet, o Osona Cuina. Nosaltres no formem

salt a la cuina de Ca l’Enric.

i totes les funcions pròpies d’una cap de cuina. I fi-

part de la Cuina Volcànica, i no hem d’oblidar que

nalment, en Jordi fa d’enllaç entre la cuina i la sala i

a la Vall de Bianya no hi ha terra volcànic. De tota

El nou establiment està tenint una magnífica

s’ocupa de la part creativa dels plats.

manera, fem servir productes conreats en aquesta

acollida. On rau la clau de l’èxit?

mena de terreny, com ara el fesol.

Ens hem sentit molt ben acollits per la gent de la
vall [de Comprodon]. Pensem que ha estat així per-

La cuina del vostre primer restaurant, Ca l’Enric, beu de la tradició gastronòmica de la Vall

Enguany han posat en marxa un restaurant

què intentem fer una cuina tranquil·la i una mica

de Bianya. Com la definirien?

a Camprodon, al Ripollès: Mític. A banda dels

aliena a les modes, amb un bon producte i a un preu

S’inspira en tot allò que ens envolta: les muntanyes,

vincles familiars amb la comarca, quins al-

raonable.

els prats, el riu, els horts, les granges i, a més, en

tres motius els van empènyer a tirar endavant

la tradició gastronòmica que hem seguit durant

aquest projecte?

Mític és un restaurant que destaca per oferir

molts anys al restaurant dels pares. Per això hi hem

Tant Mític com l’hotel Puig Francó han estat un

receptes senzilles i tradicionals. Quin és el buc

creat dues propostes de menú: d’una banda, Des-

projecte i un somni del senyor Manel Jané [propie-

insígnia del nou local?

cobrint la vall, amb tots els productes i ingredients

tari dels terrenys]. De tota manera, nosaltres hem

El conill al romesco amb farigola.

que ens arriben cada temporada del nostre entorn;

volgut obrir-nos a la vall de Camprodon per dos mo-

i de l’altra, Records en evolució, que inclou plats tra-

tius: en primer lloc, perquè les nostres arrels fami-

Inicien aquesta singladura en un moment dolç

dicionals de la casa, però revisats i elaborats amb

liars són aquí i hi tenim molts records d’infantesa

per a l’alta cuina, tendència que és palesa als

un estil contemporani.

a Font Rubí. I en segon lloc, perquè arriben noves

mitjans de comunicació. Pensen que el boom

generacions al restaurant que podran dur a terme

dels concursos culinaris contribueix a difondre
la cuina d’autor o a frivolitzar-la?
Sempre és favorable que es parli de cuina, perquè
això és un reflex del bon moment gastronòmic que
vivim. De tota manera, també és cert que els concursos de televisió s’allunyen de la realitat d’un restaurant. No deixen de ser un show.
Una última pregunta: què s’albira a l’horitzó
professional dels germans Juncà?
La nostra intenció és continuar amb la nostra cuina
de muntanya i ser un referent a la tardor i a l’hivern.
Ara bé, també volem destacar a la primavera i a l’estiu, ja que en aquests períodes també tenim moltes
coses interessants a la muntanya. A més, d’aquí un
parell d’anys volem fer una remodelació integral de
JORDI CABANAS

Ca l’Enric per poder-hi encabir quatre o cinc suites.

Els Germans Juncà a l’exterior del restaurant de Ca l’Enric.

Gràcies i sort amb aquesta nova etapa.
Moltes gràcies a vosaltres per tot.
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El Transport i la logística,

un baròmetre de l’economia
La logística en general i en particular les empreses relacionades amb el transport per carretera
són un indicador fonamental per calibrar la salut del nostre teixit productiu. Un sector que
genera dades de creixement positives, convidant a l’optimisme tant pel que fa a la salut del propi
sector com la de tot el context econòmic.

972 263 858

garrotxa@garrotxaserveis.com
www.garrotxaserveis.com
OFERIM EL MILLOR SERVEI EN MATÈRIA DE
TRANSPORT, MANUPULACIÓ DE CÀRREGUES I
GESTIÓ DE RESIDUS A LA GARROTXA, OSONA,
EL RIPOLLÈS, LA SELVA I PLA DE LʼESTANY.

SERVEI DE CONTENIDORS
AMB RECOLLIDA I
GESTIÓ DE RESIDUS

SERVEI DE TRANSPORT
I ELEVACIÓ DE CÀRREGUES
AMB CAMIONS-GRUA

C. Escultor Lluís Curòs Morató, 2
Polígon Industrial de La Serra
17176 Sant Esteve dʼen Bas
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Les dades del sector van al ritme de l’evolució de

responents al primer trimestre de 2015 indiquen que

l’economia

les tones transportades amb camió han crescut un

Dins el context de l’economia el sector del transport i

9,9% respecte al mateix període del 2014.

la logística té un pes superior al 4%; alguns parlen del

Les dades corresponents al
primer trimestre de 2015 indiquen que les tones transportades amb camió han
crescut un 9,9% respecte al
mateix període del 2014.

12 o el 14% del PIB si tenim en compte totes les em-

Un repunt de l’activitat liderat per l’augment de

preses integrades en la cadena de subministrament.

les exportacions

Ignasi Sayol, president de la sectorial de logística de

És conegut per tothom que en els darrers anys, a Ca-

PIMEC, en una entrevista feta el mes de setembre a

talunya s’ha mantingut un nivell important d’activitat

exportacions de Catalunya cap a la resta del món van

l’Observatori digital de l’Euroregió de L’Arc Mediterrani

econòmica gràcies a l’augment de les exportacions.

augmentar en un 45,20%. Per tant, la internacionalit-

(Euram), ens recordava que el concepte de logística és

Si mirem les dades que aporta l’Observatori de la Lo-

zació dels intercanvis és un fet consumat que afecta

ampli i va més enllà del transport per carretera con-

gística, a partir de dades elaborades a partir d’Idescat,

de manera significativa l’estratègia de negoci de les

templant tota la cadena de subministrament, la qual

veiem que és veritat que les exportacions van caure un

empreses que gestionen la logística.

inclou totes les activitats realitzades en una empresa

18% el 2009 en relació al 2008, però ampliant l’angle

Les dificultats econòmiques dels darrers anys han fet

que estan relacionades amb el flux de materials i d’in-

d’anàlisi podem veure que el creixement interanual del

una selecció important dins del sector. Actualment

formació: transports, emmagatzematge, manipula-

valor econòmic de les exportacions ha estat del 4,3%

hi ha 26.746 empreses logístiques actives, un 80% de

cions, software, hardware, enginyeria, consultoria.

durant el període 2004-2014. A partir del 2009 fins

les quals es dediquen segons CNAE a transport de

Sigui quin sigui el pes relatiu del sector, segons les da-

al 2014 el creixement ha estat del 7,7% interanual i les

mercaderies per carretera. Tot i la pèrdua d’empreses

des que es desprenen de l’Observatori de la Logística,

dades corresponents al primer quatrimestre del 2015

cal constatar que el sector ha mantingut una ocupa-

impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat

recullen un creixement acumulat del 5,9%. Més enllà

ció força estable tant en valor absolut com en la seva

i l’empresa pública CIMALSA, que gestiona infraes-

de les dades, la internalització de l’economia és un fet

relació amb els empleats de la indústria. La logística

tructures i centrals per al transport de mercaderies, el

irrefutable, segurament potenciada per la recerca d’al-

es manté més que mai com una eina bàsica de com-

sector va créixer i va generar ocupació durant el 2014

ternatives per part de les empreses davant de la forta

petitivitat per a les empreses, ajudant a rebaixar cos-

trencant la tendència negativa dels anys anteriors.

crisi del mercat intern de l’Estat espanyol. Les exporta-

tos industrials. Per exemple el seu paper decisiu en el

Durant aquest any el volum transportat va créixer un

cions de Catalunya amb la resta de l’Estat, en el perío-

desenvolupament del comerç electrònic converteix el

7,5% fins arribar als 343 milions de tones. Les dades cor-

de 2009-2014 van disminuir un 18,3 %, mentre que les

transport en un sector de futur.

segueix a la pàg. 15 >>

TRANSPORT
EXPRESS NACIONAL/INTERNACIONAL
URGENT/URGENT PLUS
TRANSPORT XÀRTER
PORTA A PORTA
TERRESTRE ‘ECONOMY’

WWW.WORLDPACK.ES · SERVICIO@WORLDPACK.ES
T 93 748 40 87 · F 93 727 77 47

Fotos Grup Ribé
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Grup Ribé,

transport i logística: qualitat i respecte pel medi ambient
En un moment com l’actual, en què les organitzacions opten per ampliar els seus mercats mitjançant les exportacions i el comerç electrònic, el transport i la logística han esdevingut dues peces clau per assegurar la rendibilitat i la competitivitat de les empreses. Per
donar resposta a aquest repte, el Grup Ribé brinda un ventall de serveis adaptats a les necessitats de les companyies, i pensats per garantir-ne la plena satisfacció.

E

Cèlia Roca
El grup està format per dues empreses vinculades al

La política de Transports Ribé i Fill, SL, passa per la re-

tes dues àrees.

sector logístic: Transports Ribé i Fill SL, i Logística Ribé

novació constant dels vehicles, tenint sempre present

Grup Ribé, amb més de 65 anys d’experiència en el

SL, ubicades a poc més d’un quilòmetre de l’Eix Trans-

en noves adquisicions el compromís ambiental. Per

sector, continua evolucionant dia a dia amb una filo-

versal (C-25), a Espinelves (Girona) i molt a prop de nuclis

això, s’ha apostat decididament per l’adquisició de ca-

sofia i una política molt clares. Així ho resumeix Ra-

estratègics com Girona o Vic. La primera d’aquestes fir-

mions amb motors adaptats a la normativa europea

mon Ribé, gerent de les empreses del Grup Ribé: “Es

mes, de caire familiar, disposa d’una extensa i renovada

Euro V sobre emissió de gasos contaminants.

va optar per implementar un sistema de treball basat
en la millora contínua. Tot plegat, amb un objectiu

flota de camions totalment equipats per al transport
de càrregues completes o fraccionades, i tant a nivell

Solucions d’emmagatzematge

fonamental: assolir la total satisfacció del client, tot

nacional com internacional. Entre els serveis que s’hi

Al seu torn, Logística Ribé, SL, fundada l’any 2004, és

aportant-li solucions que proporcionin un valor afe-

ofereixen, hi destaquen els següents: transport general

una altra empresa de tipus familiar i dedicada al servei

git a la seva empresa”. “L’objectiu és oferir un tracte

de mercaderies, transport de residus, transport de pro-

logístic i d’emmagatzematge. Les instal·lacions, que

personalitzat amb una alta capacitat de reacció, fle-

ductes alimentaris i, finalment, transport de productes

ocupen una superfície de 11.000 m2, compten amb una

xibilitat i fiabilitat, que permeti aconseguir sempre el

adreçat a l’alimentació animal.

infraestructura de tres naus que donen cabuda a 12.000

millor servei, ja sigui en serveis de transports o d’em-

En qualsevol d’aquestes modalitats, la companyia

palets. L’emmagatzematge de les mercaderies —ge-

magatzematge, i per a qualsevol tipus de mercade-

s’ocupa de la recollida de mercaderies a qualsevol

nèriques o d’aliments— es fa mitjançant prestatgeries

ria”, hi afegeix Ramon Ribé.

punt dins de l’àmbit de treball, de les tasques de càrre-

compactes. A més, l’empresa gaudeix d’un avançat sis-

Fidel a aquesta política de millora contínua, Grup

ga —seguint les indicacions de cada client— i d’acon-

tema informàtic per a un control fiable de l’estoc i la tra-

Ribé ha dut a terme aquest any una renovació de la

seguir que les recollides i les descàrregues es facin de

çabilitat de tots els productes que custodia.

imatge corporativa i la creació del lloc web www.

manera puntual. Tot això de la mà d’un equip de pro-

Per a consolidar totes dues companyies i planificar-ne

grupribe.com. “Hem de mantenir-nos actualitzats,

fessionals altament especialitzats, i amb formació en

la projecció, el Grup Ribé té implantat un sistema de

i considerem que la imatge que es transmet és molt

prevenció de riscos laborals, manipulació d’aliments, i

gestió de la qualitat i de gestió ambiental, basat en els

important i pot ser un reflex del servei que oferim. La

com a transpaleters. Tots ells treballen constantment

estàndards de les normatives internacionals ISO 9001

creació d’un web ens permetrà arribar a un públic més

i amb la màxima eficiència i dedicació, amb el propò-

i ISO 14001, respectivament. A més, ha assumit el

ampli, perquè actualment, per a ser competitius, s’ha

sit d’aportar serveis de màxima qualitat i les solucions

compromís de definir les estratègies de les empreses

de ser a la Xarxa. Us convidem a què la visiteu”, explica

més adequades per a cada client.

del grup en tots els aspectes relacionats amb aques-

Ramon Ribé. •

Per a més informació:

Carretera d’Espinelves a Sant Sadurní d’Osormort, Km 1.5, 17405 Espinelves GIRONA (Spain)
T. [+34] 938 849 088 · F. [+34] 938 849 725 · info@grupribe.com · www. grupribe.com
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El transport per carretera ha de seguir augmentant en el futur.
Des de l’any 2006 existeix un Pla d’Infraestructures de
Transport de Catalunya que té com a objectiu un pla
estratègic de millora fins l’any 2026. En aquest estudi,
tot i que s’aposta per potenciar el transport de mercaderies per ferrocarril i també el transport marítim
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de curta distància, es preveu que el transport de mercaderies per carretera ha de seguir augmentant a raó
d’un 3% anual i mantenint la seva hegemonia en el repartiment modal del transport. Creixerà en importància també el que s’anomena transport intermodal, és a

El transport per carretera es considera el més utilitzat en el tràfic interior de mercaderies.

dir les operacions que es fan amb la millor combinació

per trobar càrregues de retorn i un nombre molt am-

ductius del país i les empreses que formen una part

possible de diferents mitjans de transport entre el lloc

pli d’oferta. Aquesta nova estratègia de les empreses

molt important del teixit empresarial de Catalunya. •

d’expedició i el destí, fins i tot sota un contracte únic.

pot ser una oportunitat per a mantenir un creixement

Les principals tendències que poden influir en conso-

sostingut de la demanda de transport i un nou repte

lidar aquesta tendència cap al creixement poden ser,

per a les empreses del sector. L’augment de la com-

entre d’altres, la necessitat per part de les empreses

petència exigirà cada vegada més de les empreses. Ja

clients de reduir estoc per retallar els costos de produc-

sabem que el sector sempre té la mirada posada en el

ció i la implantació d’estratègies Just in time, fomen-

preu del combustible, darrerament un cost a la baixa,

tant modes de transport ràpids, regulars i fiables.

però que resulta molt difícil de repercutir les seves pu-

La logística es manté més
que mai com una eina bàsica
de competitivitat per a les
empreses, ajudant a rebaixar
costos industrials.

jades sobtades de preu a les tarifes. Toca per tant busEfectivament el transport per carretera té uns quants

car economies d’escala, i aprofitar els temps de bonan-

punts forts que cal tenir en compte dins el nou escena-

ça dins el món globalitzat per fer inversions, públiques

ri econòmic, com són flexibilitat horària, rapidesa, fia-

i privades, que permetin oferir serveis especialitzats,

bilitat, trajectes sense ruptures de càrrega -és a dir que

amb valor afegit i respectuosos amb el medi ambient.

pot anar porta a porta-, així com també les facilitats

El sector del transport és vital per tots els sectors pro-

www.tolosa.cat

Per tant la internacionalització dels intercanvis és un fet
consumat que afecta de manera significativa l’estratègia
de negoci de les empreses que
gestionen la logística.
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