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Ens trobem a les portes de Nadal. Els carrers i els comerços guarnits amb les seves millors gales de llums i orna-
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ments nadalencs que exhibeixen als diferents aparadors dels centres comercials. Però això no és cap novetat
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en aquestes dates, quan només falten cinc dies per celebrar el Nadal. El que sorprèn és que cada vegada ens

les grans superfícies, ens trobem una prestatgeria d’ingredients per fer panellets i una altra més enllà, l’assortit
més variat de torrons.
Sens dubte que al darrera hi ha una estratègia de màrqueting per impulsar més aviat les compres i per treure
el màxim profit del negoci, perquè no crec que el motiu sigui per dosificar la clientela de manera més eficaç,
per evitar les cues d’espera. Les festes de Nadal són les que atrauen més afluència de gent a les botigues de tot
l’any. Són festes entranyables i que, fins i tot, a molts els desperta una sensibilitat especial i el mateix ambient
festiu els porta a comprar més del compte. Però per molt que insisteixin en avançar-ho, no totes les butxaques
estan en la bona predisposició de fer cap despesa que no sigui totalment imprescindible i necessària.
Si amb tot això ja ens col·lapsen de missatges que ens envien les campanyes publicitàries per engrescar-nos a
consumir encara una mica més, només ens faltava l’esdeveniment que s’ha posat de moda en els últims anys,
conegut com el Black Friday o “divendres negre”, una tradició importada d’Estats Units que posa a l’abast les
ofertes més competitives, que per cert aquesta última denominació amb català no desperta cap interès. Té
més atractiu l’expressió en anglès perquè curiosament fa vendre més.
Un altre esdeveniment que coincideix en les mateixes dates, m’estic referint a l’últim cap de setmana de novembre i el primer de desembre, és la campanya solidària contra la pobresa: el Gran Recapte, promogut pel
Banc d’Aliments, on es pretén sensibilitzar la ciutadania per recaptar els aliments més bàsics, i per recollir el
màxim de quilos de menjar que, posteriorment són distribuïts a les famílies més necessitades.
Quina paradoxa. Dos esdeveniments que es creuen i que són totalment dispars. Per una banda persones fent
compres desmesurades i innecessàries, i per altra banda persones que no disposen dels aliments més bàsics

El Mercat Medieval de Vic, 20
anys d’èxit comercial i turístic

per menjar. Ens hauríem de preguntar en quina societat vivim... Si més no, fer-nos una reflexió de què alguna
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teixes d’acord a les nostres necessitats i la nostra economia. •
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SAV Vilaró

solucions capdavanteres
per al tractament del metall

Adaptació, innovació, vocació de servei i atenció al detall. Aquests són els trets que
defineixen l’activitat de SAV Vilaró, una empresa familiar situada a Sant Julià de Vilatorta
(Barcelona) i especialitzada en la fabricació de peces metàl·liques des de l’any 1997. Fruit del
seu compromís per l’evolució i la millora constants, la firma osonenca acomiada el 2015
incorporant-hi una revolucionària maquinària de tall làser i estrenant un nou lloc web.

S
Redacció

SAV Vilaró, dirigida actualment per la segona genera-

d’alumini, coure, llautó i titani. Segons Tarrats, l’adop-

ció de la família Vilaró —representada per Agnès Vila-

ció d’aquesta tecnologia permet aconseguir “una efi-

ró i Eduard Tarrats—, ha aconseguit fer-se un lloc dins

ciència energètica al voltant del 300% més gran que

del sector metal·lúrgic català, espanyol i francès. Així

amb les tecnologies existents anteriorment”.

ho demostra el fet de comptar amb la confiança de
clients com Comexi Group, S.A., un dels líders mundial

Aquests i altres equipaments de SAV Vilaró fan possi-

en aquest àmbit.

ble un ampli catàleg de serveis de transformació del

A l’hora d’explicar les claus de l’èxit, els responsables

metall que van des de l’assessorament tècnic i el dis-

asseguren que el valor principal és la seva manera de

seny o redisseny inicial fins al muntatge, acabat i em-

treballar, heretada del fundador de la companyia, Ma-

paquetatge final de peces metàl·liques, passant pel

nel Vilaró. En paraules d’Agnès Vilaró, actual CEO de

tall làser, el punxonat, el combinat, el plegat de tipus

l’empresa juntament amb Tarrats, la seva premissa

CNC, la soldadura i la pintura, orientats a respondre

era “escoltar les necessitats dels clients per donar res-

tant a necessitats puntuals com a projectes globals.

postes amb qualitat i responsabilitat”. A aquest factor
s’afegeixen “la qualitat, la responsabilitat, la constàn-

Així mateix, SAV Vilaró també dóna suport a intervenci-

cia, la confidencialitat, el compromís, la proximitat i la

ons arquitectòniques, com ho demostra la seva partici-

capacitat d’adaptació” com els pilars de la consolidació

pació en obres com la façana de l’edifici de la Central de

de l’empresa, a més del coneixement del mercat, la

Generació d’Energies de la Zona Franca de Barcelona, o

professionalització i l’expertesa.

la intervenció museogràfica commemorativa del Pacte dels Vigatans —formada per 11 figures de metall—, a

La tecnologia més avançada

l’ermita de Sant Sebastià, a la comarca d’Osona.

Amb la voluntat de brindar sempre el servei més adequat per a cada client, SAV Vilaró disposa de més de

Per la seva trajectòria, l’empresa va ser guardonada el

3.000 m2 d’instal·lacions equipades amb tecnologia

2009 amb el premi Dell, que distingeix aquelles orga-

capdavantera, per tal d’“oferir les millors prestacions

nitzacions que fan servir la tecnologia de manera in-

en cada cas”, afirma Tarrats.

novadora.

En aquesta línia d’innovació destaca la darrera adqui-

Atenta a les demandes canviants del mercat i a les

sició de l’empresa osonenca, consistent en nova mà-

necessitats dels seus clients, SAV Vilaró té previst

quina de tall làser que fa servir la fibra òptica. Gràcies

estrenar el seu nou web, www.savvilaro.com, abans

a aquesta nova incorporació, l’empresa també podrà

que acabi l’any, on es recullen tots els serveis que pro-

comercialitzar el tall de metalls fèrrics, inoxidables i

porciona. •

Apostant per la innovació
•

Tecnologia làser d’alta velocitat

•

Tecnologia punxonadora amb la màquina
punxonadora d’alta velocitat

•

Tecnologia plegadora de 3 m i 6 eixos

•

Tecnologia plegadora de 2,5 m i 2 m de 4 eixos

•

Cèl·lula de plegat automatitzat per longituds fins a 3 m (robot)

•

Soldadura robotitzada

•

Taules de soldadura

•

Corbadores i aplanadores de xapes

•

Tall automàtic de tub

•

Pintura amb epoxi

Per a més informació:

SAVVILARÓ
Metall en evolució
C. Indústria 11-13
Pol. Ind. ‘La Quintana’
08504 - Sant Julià de Vilatorta (BCN)
Tel. 93 888 81 78 - Fax 93 888 73 57
www.savvilaro.com
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Canvi de cicle a la vista pel sector immobiliari
La recuperació del preu de la vivenda sembla donar pas a un nou cicle per a les empreses del sector de la construcció, una part del
teixit productiu que s’ha de desenvolupar dins un nou escenari econòmic en el qual les regles de joc ja no poden ser les mateixes

L
Redacció

Les estadístiques semblen confirmar la recupe-

Catalunya és una de les comunitats autònomes

segura, a un termini més llarg però amb menys in-

ració del preu de la vivenda. Sens dubte el sector

on aquest índex creix més, amb un 6,1% respecte al

certesa. La vivenda, de fet, hauria de ser tractada

immobiliari va arrossegar moltes empreses a la

tercer trimestre de 2014.

com un article de primera necessitat i no com un

crisi i és en bona part el responsable de les altes

Tot i la confirmació del creixement dels preus, s’ha

fons d’alt risc.

taxes d’atur que encara mantenim. Per tant hem

de tenir en compte que aquesta situació es produeix

Un altre aspecte a tenir en compte és l’eficiència en

d’estar atents a l’evolució d’aquest sector ja que

en un escenari econòmic que ha canviat de manera

la utilització dels recursos. Es necessita optimitzar

pot ser sinònim de creixement econòmic també

significativa. Les lliçons apreses de la crisi haurien

els materials i això es pot aconseguir potser amb

pels altres sectors industrials que hi estan lligats,

de portar cap a un sector immobiliari més sosteni-

menys improvisació i amb l’aplicació de tècniques

per exemple el sector del moble, els materials o el

ble. En primer lloc, la industrialització i la professio-

de gestió eficient, les mateixes que poden fer ser-

transport. Segons la nota de premsa emesa per

nalització del sector haurien de tenir com a resultat

vir molts altres sectors de la indústria. Això voldria

l’Institut Nacional d’Estadística aquest desembre,

una planificació més eficaç dels recursos, amb una

dir unes empreses més orientades a les necessitats

el preu de la vivenda ha augmentat en el tercer

reducció del temps que passa entre el disseny, els

del mercat i dels clients i menys especulatives amb

trimestre de l’any 2015 un 4,5% respecte el mateix

tràmits burocràtics i l’execució. Quan aquesta obra

els preus. Els pronòstics poden ser certs i el 2016

període de l’any 2014. L’informe ens mostra també

es porta finalment a terme ens hauríem de trobar

pot ser l’any de represa del sector immobiliari, però

que la vivenda de segona mà puja un 4,5% mentre

amb una gestió menys especulativa i menys depe-

les empreses que han sobreviscut a la crisi hauran

que la nova ho fa només el 4,3% amb la mateixa

nent de l’apalancament financer dels bancs. Cal un

de saber aprendre dels errors. Un nou sector de la

comparativa anual. El que és més important, però,

finançament més responsable al promotor i també

construcció és possible i la seva recuperació pot

és que aquesta evolució positiva sembla mante-

a l’usuari final de la vivenda. La situació actual ha

beneficiar molt la indústria i sobretot pot ajudar a

nir-se en el temps, no només per la forta tendència

portat a què els actius estiguin en mans de grans

recuperar molts llocs de treball perduts en els anys

a l’alça durant sis mesos consecutius, sinó perquè

immobiliàries dependents de les entitats finance-

difícils.•

les dades ens mostren una pujada progressiva a

res. Amb aquesta situació el nou inversor haurà de

partir del quart trimestre de 2014. És a dir que no

canviar la mentalitat especulativa, és a dir la que

sembla només flor d’un dia. Si mirem l’indicador

vol beneficis quantiosos a curt termini i amb molt

de preus de la vivenda en base 2007, veurem que

risc, per un tipus d’inversió no tan sucosa però més

Gerència i el
Servei Tècnic us
desitja unes molt

DES DE 1987
DONANT QUALITAT I SERVEI

• Reparació manteniment d’empresa, càrnies, restaurants, etc.
• Fabricació de maquinària especial de
subproductes de reciclatge d’alimentació.

BONES
FESTES!

C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa / Tel. i Fax 93 850 22 45 / A/E efrasercon@gmail.com / 08512 Sant Hipòlit de Voltregà

Marc solà / Eix professional

Construccions Mecàniques
i Planxisteria Industrial. Ferro - Inox.

• Decoració interiors/exteriors de comerços, oficines i
aparadors, baranes inox.

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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Acord de col·laboració entre PIMEC i la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya per potenciar la indústria agroalimentària catalana
L’acord és fruit de llargues negociacions i incorpora
la col·laboració institucional entre ambdues entitats,
així com serveis i assessorament mutus en temes
operatius com el normatiu, la internacionalització i
les noves tecnologies.
El president de PIMEC Agroalimentària ha mostrat la
seva motivació per col·laborar amb “aquesta entitat,
reconeguda per la seva trajectòria i que representa 221
empreses del sector”. Amb aquest nou acord “seguim
consolidant el nostre objectiu de defensa de les pimes
del sector agroalimentari, obrint noves vies d’interlocució amb l’Administració i vetllant per tal que el dia a
FCAC

dia de les empreses sigui el més viable possible”.
roca, ha recordat que “les cooperatives agroalimentà-

Moment de la signatura de l’acord de col·laboració.

E

Per la seva banda, el president de la FCAC, Ramon Sarries som un sector clau per a l’economia catalana, ja

Redacció

que representem un 35% de la producció final agrària

El president de PIMEC Agroalimentària, David Coll, i el

Les entitats crearan un nou entorn de diàleg en l’àm-

i estem incrementant tan la xifra de negoci com la

president de la Federació de Cooperatives Agràries de

bit empresarial i cercaran sinèrgies que potenciaran la

creació de llocs de treball. L’acord amb PIMEC ens fa-

Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca, van signar el passat

integració vertical de les empreses cooperatives, que

cilitarà el desenvolupament de projectes d’innovació i

dia 14 de desembre un acord de col·laboració amb l’objec-

majoritàriament són pimes, cap a la transformació i/o

internalització que repercutiran en un augment de la

tiu de potenciar la indústria agroalimentària catalana.

comercialització.

competitivitat”. •

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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Les energies renovables,

Els nostres boscos són una font
d’energia per a la biomassa.

Fa només unes setmanes que va tenir lloc a París la XXI Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic en què els 193 països presents van acordar avançar en la lluita contra el canvi climàtic a l’aprovar
un acord de mínims que per primera vegada serà universal, una fita diplomàtica que no soluciona el problema, però que
estableix les bases per aconseguir-ho les pròximes dècades.

L’

Adriana Delgado.
L’acord aprovat, que entrarà en vigor el 2020, té com a

gia que periòdicament es troben a disposició dels

dial d’energia havia estat generat per fonts renova-

gran objectiu evitar que la temperatura mitjana mun-

humans i que aquests són capaços de transformar

bles. Actualment a Catalunya les energies renova-

dial augmenti més de dos graus i ha de comportar un

en energia útil. Teòricament són inesgotables, ja que

bles representen el 2,8% de l’energia primària i el Pla

canvi d’orientació que tingui en compte el repte climà-

majoritàriament provenen de l’energia del sol. Es con-

d’Energia de Catalunya preveu que aquest any el con-

tic, no només com una necessària “càrrega compar-

sidera que es regeneren, o es renoven, naturalment de

sum d’energies renovables es multipliqui per quatre.

tida” pel que fa a les emissions, sinó també com una

manera més ràpida a la velocitat que les consumim,

L’entitat Greenpeace va presentar un informe a la Ge-

oportunitat per crear ocupació i riquesa a través del

com l’escalfor solar, el vent, les marees i l’escalfor dins

neralitat de Catalunya segons el qual es podria arribar

desenvolupament de nous models de producció i de

de la Terra mateix.

al 100% de producció d’energies renovables l’any 2050.

en desenvolupament a millorar la seva eficiència, és a

En general són fonts d’energia dispersa o molt poc

Quines són les energies renovables?

dir, se’ls demana que disminueixin el ritme de creixe-

concentrada, per exemple només un 5% de la irradia-

Les energies renovables més utilitzades són l’energia

ment i apostin per una reconversió futura de les seves

ció solar és absorbida al sòl i encara menys, un 0,3%,

solar, l’energia hidràulica, l’energia eòlica, l’energia de

fonts d’energia, tot i que no hi ha cap menció a l’objec-

és absorbida per les plantes. Moltes depenen de la ge-

la biomassa i l’energia mareomotriu. Totes elles pro-

tiu internacional de la descarbonització -la supressió

ografia i del clima, de manera que no tots els sistemes

venen de fonts d’energia que no s’exhaureixen, encara

completa de l’ús de combustibles fòssils- l’any 2050.

de qualsevol tipus d’energies renovables es poden

que s’utilitzin de manera constant. A més de preservar

instal·lar a qualsevol indret. Una altra característica

el medi ambient, les fonts d’energia renovables com el

En el llarg camí cap a aquest objectiu, l’ús de les fonts

força general és que és aleatòria, és a dir variable i no

vent, les onades o el Sol són inesgotables. En canvi, les

renovables (solar, eòlica, biomassa, geotèrmia...) per a

controlable en el temps i també en l’espai. Això fa que

fonts d’energia no renovables, com el carbó, el petroli,

la producció d’energia és un dels factors claus en la llui-

sigui imprescindible l’ús de sistemes d’emmagatze-

el gas natural i l’urani són molt contaminants i s’acaba-

ta contra el canvi climàtic i la reducció de les emissions

matge d’energia, que la guarden a mesura que es ge-

ran exhaurint.

de gasos d’efecte hivernacle.

nera, per un temps més o menys limitat, perquè sigui

consum. D’acord amb el nou text, s’emplaça els països

usada segons la demanda del seu consum.

a partir de fonts renovables només representa un 12%

L’energia renovable
L’energia renovable és el conjunt de fonts d’ener-

Actualment, a l’Estat espanyol la producció d’energia

Fa 10 anys, aproximadament el 18% del consum mun-

del total. Darrerament s’està fomentant l’ús d’energies
segueix a la pàg. 8 >>

jordi cabanas

una opció factible
per a la sostenibilitat
energètica i econòmica
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Granbosc:

solucions econòmiques i
ecològiques per escalfar la llar
Granbosc

Granbosc és una empresa que produeix biomassa obtinguda de la neteja de boscos i de l’aprofitament de restes de fusta industrial.
Amb aquesta matèria prima s’ofereix al client llenya, encenalls, estelles, briquetes, pèl·let i carbó per barbacoa (BBQ) que es distribueix
als clients finals. Granbosc és una empresa que ofereix aquests productes amb criteris de sostenibilitat i de responsabilitat social.

Redacció

R

Responsabilitat social i medi ambient

mica de vendre llenya. El client sempre rep la mateixa

recomanable per a calçotades i paelles, ja que aquests

Granbosc és una empresa social, especialitzada en la

quantitat i qualitat de llenya. S’ofereix alzina, roure i

encenalls mantenen la flama molt viva, i sense més

producció, venda i distribució de biomassa. A partir

faig, per separat o barrejada per %.

llenya es pot controlar tota una calçotada o paella.

l’aprofitament de restes de fusta industrial, l’empresa

Carbó BBQ per barbacoes i restaurants. Aquest car-

Nou Servei pel 2016

de la biomassa obtinguda de la neteja de boscos i de
produeix i ven llenya, pèl∙let, briquetes, encenalls, es-

bó s’elabora a partir d’alzina, roure i eucaliptus, amb

tella i carbó BBQ, i ho distribueix a les cases del client

prèvia tria del carbó més uniforme i amb més consis-

Servei escura-xemeneies Granbosc s’encarrega del

final. Tota la llenya s’obté mitjançant medis propis,

tència. S’obté un carbó d’alta qualitat, de fàcil encesa,

manteniment de llars de foc, estufes i calderes, per-

talant els arbres de forma sostenible, mai de forma

durador i amb un bon perfum per a les carns, verdures

què sempre hi hagi un bon tiratge, i poder prevenir

agressiva com es fa habitualment i que en molts ca-

i peixos. L’empresa subministra el producte en envàs

accidents o bé incendis causats per l’acumulació de

sos amenaça en acabar amb els boscos, la fauna, i en

de 3kg i de 15kg, indicat per a restaurants.

sutge en cases on es fan servir regularment aquests
mitjans de calefacció. L’empresa recomana utilitzar

resum amb l’ecosistema.
Encenalls espirals, el que vindria a ser les pastilles

aquest servei cada dos anys.

A aquesta sostenibilitat li hem d’afegir que Granbosc

d’encendre per a la llar de foc, barbacoes, calde-

és una empresa social, amb la conseqüent inclusió i

res, estufes, etc. Són encenalls fets de cera i

estabilitat per als treballadors que conformen l’equip.

fusta ecològica, molt eficaços, molt fàcils

nador comú la qualitat per optimitzar l’escal-

Aquest esperit de responsabilitat social és un dels

d’encendre, amb una durabilitat de 8/10

for de les estufes, calderes, etc. La biomassa

punts que l’empresa vol destacar, animant al mateix

min., sense fum ni males olors, i pel fet de

en estat òptim rendeix més i això vol dir es-

temps a d’altres organitzacions a desenvolupar també

ser ecològics, gens tòxics. Vénen en cap-

talvi en el subministrament de la mateixa i

polítiques d’inclusió i de respecte amb les persones.

ses de 32 unitats.

estalvi de la maquinària. Per tant, Granbosc

Tots aquests productes tenen com a denomi-

és una empresa que mira cap al futur, innoEncenalls de fusta: són uns llistons de

vadora dins un sector tradicional, que sap

fusta de 29 cm de llargada i 2/6 cm. d’am-

combinar els valors de responsabilitat soci-

Grosc: un m de llenya endreçada en una estructura

ple. Reciclats d’altres productes de fusta

al i compromís amb el medi ambient, amb

estable de fusta, que permet guanyar en comoditat i

de pi. Molt recomanables per encendre

un servei de màxima qualitat, que garanteix

manipulació, ser precís en el volum i just en el preu de

la llar de foc i barbacoes, facilita molt

comoditat, estalvi i sobretot confiança als

la llenya. El Grosc és la manera més honesta i econò-

l’encesa ràpida. També és un producte

seus clients. •

Nous productes per a l’any 2016
3

BIOMASSA

TRUCA'NS
I T'INFORMAREM
653 363 147

ALZINA

ESTELLA

ROURE

BRIQUETES

FAIG

CARBÓ BBQ

PÈL·LET

ENCENALLS

GRANBOSC GRANBOSC.CAT

SERVEI

ESCURA-XEMENEIES

DEL BOSC A CASA
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renovables, especialment en països com el nostre, que
són idonis per aprofitar l’energia solar o l’energia eòlica. Ara bé, perquè l’explotació de fonts d’energia renovables sigui productiva cal continuar investigant per
tal d’augmentar el rendiment dels generadors (panells
solars, molins de vent) i abaratir el cost de les instal·
lacions.
D’aquesta manera serà possible estendre l’ús de les
energies renovables, especialment en aquells indrets
on portar la xarxa elèctrica ocasiona costos elevats i
greus problemes en el medi ambient, com és el cas dels
JORDI CABANAS

pobles d’alta muntanya o d’indrets habitats molt allunyats d’altres nuclis urbans.
Energia eòlica
Es tracta de l’aprofitament de l’energia cinètica del

Les energies fotovoltaiques genera electricitat sense contaminació i sense soroll. Les seves instal·lacions necessiten un mínim de manteniment.

vent, que es transforma en energia elèctrica o mecànica. És una energia neta, molt fàcil d’obtenir i una
sola persona pot controlar el parc eòlic. Però té com

Energia geotèrmica solar

cial. L’energia de la biomassa la proporciona una gran

a inconvenients l’espai que requereix la instal·lació, la

És aquella que prové principalment de la radiació solar

diversitat de productes, entre els quals els forestals

mort d’ocells quan s’acaben d’instal·lar els rotors eò-

emmagatzemada en els primers metres de l’escorça

(llenya, fusta o rebuigs de fusta), deixalles agrícoles

lics, el manteniment dels aerogeneradors i la manca

de la Terra, que es manté pràcticament constant du-

(palla), deixalles animals (fems de granges) i escom-

de continuïtat en el subministrament elèctric.

rant tot l’any. A Catalunya, on disposem d’una impor-

braries (paper, cartró, triadures de menjar). Qualse-

tant radiació solar, la temperatura del terra a profun-

vol ésser viu o les seves restes constitueixen una font

Energia solar: tèrmica i fotovoltaica

ditats de més de 5 metres és relativament alta (d’uns

potencial d’energia que es pot alliberar i utilitzar, bé

La principal font d’energia del planeta és el Sol, que

8/14 graus) i podem considerar el subsòl, a petites

directament, bé després d’un tractament previ. Els

a més és inesgotable, es pot concentrar, és gra-

profunditats, com a font de calor (energia), totalment

biocarburants (bioetanol i biodièsel) en són un exem-

tuïta i no contamina. Amb la tecnologia es pot

renovable, inesgotable i constant. Mitjançant un sis-

ple, tot i que de moment l’ús d’aquests combustibles

usar l’energia solar per mitjà de dos procediments:

tema adequat es pot transferir calor d’aquesta font

líquids destil·lats a partir de productes agrícoles és mi-

l’aprofitament tèrmic, que consisteix en absorbir

exterior (subsòl) a un altre d’interior (habitatge), i uti-

noritari. Els principals avantatges són la combustió,

l’energia solar i transformar-la en calor, i la conver-

litzar-la per a la calefacció i l’obtenció d’aigua calenta

que en condicions adequades no representa cap incre-

sió fotovoltaica, és a dir, la transformació directa en

sanitària.

ment del gas hivernacle a l’atmosfera, és una oportunitat per al sector agrícola i disminueix la dependència

energia elèctrica. És neta i no contamina; la durada
d’una instal·lació solar és molt llarga, per bé que no

Biomassa

externa del proveïment de combustibles. Per contra,

il·limitada. Però té com a inconvenients l’aparició ir-

La biomassa va ser el primer combustible emprat pels

el transport és car i ineficient; perquè sigui renovable,

regular del Sol, que l’energia no es pot emmagatze-

humans. Es refereix al conjunt de tota la matèria or-

cal replantar arbres i plantes en la mateixa proporció

mar sense transformació i per a captar-la calen grans

gànica d’origen vegetal o animal, que inclou materials

que s’utilitzen; i els biocombustibles líquids encara no

superfícies.

que procedeixen de la transformació natural o artifi-

funcionen gaire bé en els vehicles.
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Energia hidràulica
L’aigua és, sens dubte, l’element essencial i característic del nostre planeta. L’origen d’aquesta energia
també és el Sol, que evapora l’aigua dels oceans, llacs
i rius, i engega el cicle d’aigua. L’energia que produeixen les caigudes de l’aigua és explotable per les centrals hidroelèctriques i no genera cap mena de residu.
Però la construcció de centrals hidroelèctriques té un
impacte ambiental perquè altera les sèquies dels rius
i n’erosiona el voltant. Per això actualment s’impulsen
les centrals minihidràuliques, de petita potència i que
no necessiten embassaments reguladors.

JORDI CABANAS

Eficiència energètica i econòmica
Hi ha diverses maneres d’utilitzar les energies renovables en benefici ambiental i també econòmic –el
preu de l’energia i en concret el preu de l’electricitat

Detall dels diferents combustibles de la biomassa.

han anat augmentant constantment-, si ho mirem
des d’una òptica empresarial. Per exemple, les instal·

L’Institut Català d’Energia és l’entitat de la Generalitat

als voltants de l’any 2025 el percentatge de població

lacions solars fotovoltaiques amb règim d’autocon-

de Catalunya encarregada d’elaborar i dur a terme la

urbana podria arribar al 75% de la població mundial, en

sum i injecció 0 com una mesura tant d’estalvi i efici-

política energètica catalana, especialment en el camp

contraposició al 50% actual i al 10% de començaments

ència energètica com d’aposta per a un canvi de model

de la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica i el des-

de segle.

energètic que defensi l’autosuficiència energètica i la

envolupament de les energies renovables.
La sosteniblitat, terme que la Conferència de Rio de

generació distribuïda d’energia. També s’ha de tenir en
compte –això ja està passant en equipaments munici-

La importància de ser sostenibles

1992 va popularitzar, s’ha d’entendre en termes de reacció contra la degradació i contaminació ambientals,

pals- la monitorització i control de consums i comptabilitat energètica, per exemple.

El creixement demogràfic i el desenvolupament tec-

l’excedent demogràfic desequilibrat i la injustícia soci-

L’impuls de les energies renovables és una de les atri-

nològic han transformat el món i han incrementat la

al. El seu objectiu és garantir que la satisfacció de les

bucions del Departament de Territori i Sostenibilitat

pressió sobre el medi natural. El nivell d’explotació dels

necessitats del present no comprometi la capacitat

(DECRET 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració

recursos naturals -només el 20% de la població mundi-

de les generacions futures de satisfer les seves i l’hem

del Departament de Territori i Sostenibilitat; DOGC

al en consumeixen el 80% - fan pensar que seran insufi-

d’assimilar com un procés en desenvolupament cons-

núm. 5882, de 19.05.2011).

cients en un futur proper. I les previsions indiquen que

tant que s’introdueixi a totes les activitats humanes. •

Productes Forestals
Catalunya Central

√ ESTELLA FORESTAL APTE PER A CALDERES
√ SERVEI DE MÀQUINA ESTELLADORA
√ PÈL·LET PER A ESTUFES

Societat Cooperativa Catalana Limitada

Manresa - Camí Vell de Rajadell s.n. - Sortida 131 de la C-25

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

93 595 20 72
692 141 884
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Xavier Farrés

,

delegat comarcal d’Osona
del Banc dels Aliments

“Aquest any, la resposta de les entitats,
empreses i voluntaris ha estat excepcional”
Alimentar el somriure mentre s’alimenta a qui més ho necessita. Així es podria resumir l’experiència dels prop de 25.000 voluntaris
i voluntàries que enguany han participat a la 7a edició d’El Gran Recapte, la campanya nadalenca que promou anualment el Banc
dels Aliments, i que s’ha desenvolupat entre finals de novembre i mitjan desembre. Aquest cop s’han habilitat a tot Catalunya 2.500
punts de recollida de menjar, que arribarà a unes 260.000 persones en situació de vulnerabilitat. Xavier Farrés i Fabré, metge de
família, ex-regidor de Benestar i Família, Salut i Jovent a l’Ajuntament de Vic i delegat comarcal d’Osona del Banc dels Aliments des
d’aquest mateix any, fa balanç d’aquesta iniciativa solidària, que a la comarca esmentada ha comptat amb 52 punts de recollida
(17 més que el 2014) i 5.145 beneficiaris, dels quals 2.100 viuen a Vic.
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La clau de l’èxit del Gran Recapte són, sens dubte,

Cada vegada hi ha
més voluntaris, més
punts de recollida,
més sensibilització i
solidaritat per part
de la ciutadania.”

els voluntaris. Sense ells seria del tot impossible ti-

A banda del Banc dels Aliments, quines altres

rar endavant aquesta acció. Són als punts de reco-

entitats assumeixen la cobertura de les neces-

llida i classifiquen també els aliments quan van ar-

sitats bàsiques d’alimentació?

ribant a les diferents seus d’emmagatzematge. Els

Cal destacar la gran tasca que hi desenvolupen

productes es distribueixen a les entitats receptores

Creu Roja i Càritas, que són les que més hi partici-

per tal que aquestes els facin arribar a les persones

pen. El Banc dels Aliments necessita treballar con-

que més ho necessiten, sempre des dels principis de

juntament amb totes dues per assolir l’objectiu de

gratuïtat, justícia i equitat, i en coordinació amb els

donar resposta a les necessitats alimentàries. No

serveis socials per valorar i assegurar la idoneïtat

obstant això, el teixit social compta amb moltes al-

dels destinataris finals.

tres entitats, menjadors socials i serveis que també
són part fonamental de la xarxa alimentària.

Enguany s’han ampliat els torns de classificació

Tant les empreses
com les persones
físiques poden deduirse de les quotes
impositives determinats
percentatges que
varien entre el 25% i
el 30%, en funció de la
donació i la naturalesa
jurídica del donant.”

dels aliments entre setmana. Com ha funcionat

De quina manera treballa el Banc dels Aliments

l’experiència?

per a sensibilitzar les empreses i comerços per

Ha permès d’incrementar la participació per part

evitar el malbaratament d’aliments?

dels voluntaris i de totes les persones implicades en

La veritat és que el grau de sensibilització que tenen

el procés, un cop s’ha fet la recollida als supermer-

envers el malbaratament alimentari és molt alt. La

cats adherits. Aquesta tasca, importantíssima, té

majoria ja participa en la xarxa alimentària i hi te-

lloc els dies posteriors a la recollida, que és quan

nen convenis. Periòdicament se’ls recullen, o bé fan

s’ha de fer la classificació, el recompte i la distribu-

arribar les empreses mateixes, excedents alimenta-

ció dels aliments.

ris que encara són consumibles.

Considera que s’està donant prou suport a

El 2015 està sent any electoral en l’àmbit local,

aquesta iniciativa des de les empreses i enti-

català i estatal. Heu rebut la trucada d’algun

tats?

partit interessant-se per aquest projecte?

Aquest any ha coincidit amb el Black Friday, i la res-

El Banc dels Aliments es defineix com a una entitat

posta de les entitats, empreses i voluntaris ha es-

apolítica, aconfessional, independent i sense ànim

tat excepcional. En qualsevol cas, a cada edició hi

de lucre. Amb rigor i respecte envers aquests princi-

ha més companyies i entitats que s’hi sumen; una

pis, atenem, escoltem i orientem qualsevol persona

mostra d’això és l’augment del nombre de punts de

o entitat que vulgui conèixer-nos o col·laborar-hi.

recollida.

No hi ha hagut trucades a nivell de partits, i si es
produïssin, s’hi deixarà de banda el tema polític. Al

Com poden les empreses complir amb la res-

Banc dels Aliments la política queda al marge: no-

ponsabilitat social corporativa gràcies al Banc

més treballem i pensem en les necessitats alimen-

dels Aliments?

tàries de les persones en situació de pobresa.

El Banc dels Aliments els facilita la possibilitat de
donar directament aliments o aportacions econò-

En funció de l’experiència d’enguany, quines

miques que la nostra entitat destina a la compra

millores creu que s’haurien d’adoptar a la cam-

d’aliments bàsics.

panya del 2016?

JORDI CABANAS

Bé, sempre hi ha petits detalls de logística que es

E

Cèlia Roca

En el moment de fer aquesta entrevista, el

Quines vies fa servir el Banc dels Aliments per-

poden millorar. En qualsevol cas, si en conjunt po-

què les empreses que fan donacions tinguin

dem mantenir aquesta iniciativa com fins ara, ja

avantatges i desgravacions fiscals?

ens donem plenament per satisfets. A més, cada

D’acord amb la fiscalitat vigent, tant les empreses

vegada hi ha més voluntaris, més punts de recollida

com les persones físiques poden deduir-se de les

i més sensibilització i solidaritat per part de la ciu-

quotes impositives determinats percentatges que

tadania.

varien entre el 25% i el 30%, en funció de la donació i
la naturalesa jurídica del donant.

Una darrera qüestió: quines altres accions està
impulsant el Banc dels Aliments per a lluitar

La participació d’una empresa en projectes so-

contra la pobresa i afavorir la inclusió social?

lidaris pot ajudar a gestionar un equip i a moti-

Tenim altres campanyes de recollida d’aliments: per

var els treballadors i treballadores?

exemple La fam no fa vacances. També promovem

Sí, perquè és capaç de canalitzar i afavorir un valor

esdeveniments solidaris durant l’any, conferències

tan important com és la solidaritat envers les per-

sobre malbaratament d’aliments i programes de

sones en situació de risc d’exclusió social o de po-

formació adreçats a escoles, i donem suport a totes

s’està duent a terme.

bresa. De fet, cada vegada hi ha més empreses que

aquelles entitats, clubs, associacions o empreses

contacten amb el Banc dels Aliments per a promou-

que vulguin fer algun acte o campanya de recollida

La base de la logística del Banc dels Aliments

re i impulsar campanyes internes de recollida d’ali-

d’aliments. •

Gran Recapte havia aplegat a Catalunya més
de 4.000 kg d’aliments. Se superaran les 4,6 tones de l’any passat?
La previsió és aconseguir la mateixa quantitat que
el 2014. Les dades definitives, però, no les coneixerem fins al tancament de la recollida, que encara

són les persones voluntàries. Com distribueixen els productes?

ments a la seva empresa o per a fer aportacions en
metàl·lic. Aquesta, la de les iniciatives empresarials,
és també una via d’entrada d’aliments al Banc.

El producte de proximitat.

Setmanalment a la Plaça de Vic els pagesos locals ofereixen els seus productes
de temporada de la seva pròpia collita.

La viabilitat
del consum responsable
“Per aquestes festes fem sopars d’empresa”

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
A/e info@elracodeleon.es
www.elracodeleon.es
Tancat els dimarts per festa setmanal
excepte festius

Bon Nadal!

JORDI CABANAS
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Un augment de la consciència sobre els beneficis del producte fresc local, juntament amb el
convenciment de l’efecte nociu del consum globalitzat sobre el medi ambient han fet augmentar
la demanda de producte de proximitat i han fet viable les explotacions de producte km 0.

E
Redacció

Es pot llegir que els productes alimentaris, des que
surten del productor fins que arriben a la nostra taula
recorren una mitjana de mil nou-cents quilòmetres.
sultat que una cistella de la compra es pot arribar a
omplir amb productes que recorren menys de la quarta part dels quilòmetres que corresponen als aliments
comprats en una gran superfície, aconseguint reduir
radicalment les emissions de CO2.

JORDI CABANAS

El resultat d’estudis a nivell local han donat com a re-

La Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic regula l’elaboració del producte propi de la Plana de Vic.

En els darrers anys el moviment a favor dels produc-

La seva aparició als mitjans de comunicació ha ajudat

Per definició, el producte de proximitat és aquell que

tes de proximitat està guanyant impuls a mesura

a difondre aquestes idees, relacionant producte local

és comercialitzat directament pel productor o agru-

que les persones descobreixen els avantatges que té

amb excel·lència. Ferran Adrià i darrerament el Celler

pacions de productors, sense la intervenció d’inter-

consumir i produir aliments de Km 0. En primer lloc

de Can Roca no han deixat de reivindicar el producte

mediaris. La venda directa es pot realitzar a l’explo-

hi ha una major exigència per part dels consumidors a

local, la defensa del pagès i dels seus productes amb

tació pròpia, a les agrobotigues de les agrupacions

l’hora d’adquirir productes alimentaris, es presta més

els quals ells fan la seva cuina sofisticada que guanya

de productors, en fires, mercats o altres llocs que no

atenció al seu origen i hi ha una preocupació creixent

premis a nivell mundial.

siguin establiments permanents. També aquesta

pels efectes que tenen els aliments sobre la salut.

venda es pot realitzar a distància o bé de forma am-

Aquesta conscienciació de les persones es tradueix en

bulant d’acord amb el que estableix la normativa vi-

un augment de la demanda i ajuda, per tant, a conso-

gent sobre comerç interior. D’altra banda, es parla de

lidar una oferta de producte local assequible i soste-

venda de circuit curt quan la fan els productors agraris

nible. Aquesta oferta prescindeix dels intermediaris,

en favor del consumidor final, amb la intervenció d’un

amb la qual cosa guanya flexibilitat i immediatesa per

intermediari. En aquest darrer cas la venda es pot fer

adaptar-se a les necessitats del mercat i de la deman-

en establiments minoristes, en agrobotigues, en es-

da. Aquests dos elements, demanda i oferta, són im-

tabliments de turisme rural i en establiments de res-

prescindibles perquè el producte pròxim funcioni.

tauració. La Generalitat de Catalunya va aprovar l’any

Hi ha hagut molts elements que han ajudat en els

2013 el Decret que regula l’acreditació per a la venda

darrers anys a donar valor al producte local i n’han fet

de proximitat i moltes empreses ja identifiquen els

augmentar la demanda. Un de molt conegut és l’èxit

seus productes amb el logotip corresponent.

que a Catalunya ha tingut la gastronomia d’alt nivell.

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

Miquel Dorca S.L.
Ctra. Camprodon 7/9
17813 La Vall de Bianya

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

JORDI CABANAS

FUNDACIÓN DIETA MEDITERRÁNEA
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Detall d’un cep a punt de tallar de la Denominació d’Origen Pla de Bages.

Catalunya és terra d’Oli d’Oliva Verge Extra amb cinc denominacions d’origen protegides.

Carlo Petrini, el creador del concepte de Slow Food, ens recordava que hi ha aliments

El convenciment per part de la població que cal una alimentació responsable pot ser

que maten i que l’alimentació global tal com l’entenem actualment porta al desas-

la base per a crear una demanda que pot ser aprofitada per al creixement de peti-

tre. Davant d’això apel·la a la consciència del ciutadà responsable i recorda que la seva

tes explotacions que generin una oferta de productes de proximitat que asseguri el

elecció a l’hora de comprar influirà en la producció i en l’economia del seu entorn. Ar-

futur de la economia local i que sigui un altre front de lluita contra les emissions de

gumenta que comprar al pagès vol dir crear futur per a les petites comunitats i apos-

CO2 i el canvi climàtic. De fet, comprar és votar pel que volem que es produeixi, per

tar pels valors i per a la convivència. La filosofia del moviment Slow Food es fonamenta

tant si apostem pel producte local segurament vol dir que una altra economia més

en la defensa del plaer gastronòmic i en el buscar l’equilibri de l’aliment amb l’ecosis-

amable amb el medi ambient, més propera als interessos del ciutadà i més benefici-

tema que l’origina, el ritme de les estacions i el respecte a la biodiversitat alimentària.

osa per l’economia del territori encara és possible.•

El Mercat Medieval
de Vic, 20 anys d’èxit
comercial i turístic
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Redacció

El Mercat Medieval de Vic ha tancat la seva 20a edició aconseguint, un any més, una
gran afluència de públic que ha permès que la majoria d’expositors hagin valorat positivament les vendes d’aquests dies.
El públic, per tant, continua donant suport a aquest mercat i no hi ha hagut cap incidència remarcable, tot i la complexitat que suposa organitzar un esdeveniment
d’aquests dimensions, i acollir tants visitants.
Pel que fa a les representacions de L’Assalt de l’Altarriba, l’ocupació ha estat d’una mitjana del 80%, xifra que constata la consolidació d’aquesta aposta per dotar de contingut cultural el Mercat Medieval. En aquest sentit, també destaquen els 3.000 vi-

Clar de lluna
a Ca l’Enric

sitants que ha tingut durant aquests dies el Museu Episcopal de Vic, que oferia preus
reduïts i una visita teatralitzada a l’exposició Viatjar a l’Edat Mitjana. Aquest alt nombre de visitants és considerat pels propis responsables del museu un èxit sense precedents.
Aquest any també s’han incorporat mesures a favor d’una millor gestió de residus.

La Via annia

Celebracions fins a
130 persones

a Ca l’Enric

D’aquesta manera s’ha fet un aposta per la distribució de gots reutilitzables. Amb
aquesta iniciativa s’ha reduït la generació de residus plàstics i s’ha millorat la neteja de
les places i carrers. Els gots es podien adquirir a les tavernes, deixant una fiança d’1€.

Celebracions fins a
250 persones

Abans de marxar del Mercat, es podien tornar als punts establerts, visibles en tots els
espais on es feia venda de líquids.
Aquest any el Mercat Medieval ha comptat amb 363 expositors de diversos tipus de
productes, xifra similar als últims anys. •

www.calenric.net
Ctra. Camprodon s/n - 17813 La Vall de Bianya - Tel. 972 29 00 15
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El nou sistema de control de les baixes laborals
El dia 1 de desembre va entrar en vigor una nova regulació del control de la Incapacitat Temporal que incorpora
nous conceptes i nous sistemes de seguiment dels processos, la qual cosa ha provocat diferents reaccions entre les files de la
patronal i dels sindicats.

E
Redacció

El Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, va establir una nova regulació dels pro-

en els casos de tres dies festius seguits. La proposta de la patronal seria canviar els

cessos d’incapacitat temporal durant els primers tres-cents seixanta-cinc dies,

tres dies naturals per tres dies hàbils.

en qualsevol règim de la Seguretat Social que actualment és vigent des del mes
de setembre de 2014. Per tal de desenvolupar aquest Decret es va dictar l’Ordre

Per la seva part CCOO valora positivament sobretot que s’hagi reduït part de la

ESS/ 1187/2015 de 15 de juny d’aquest any, que regula de forma més exhaustiva tots

gestió administrativa. Valoren que el fet de tenir una durada prevista permeti a

els processos que es porten a terme diàriament de tramitació de baixes laborals,

les mútues patronals fer els seguiments en consonància amb la durada teòrica de

altes, confirmacions i el control de les situacions d’incapacitat temporal. Aques-

les malalties, evitant desplaçaments i molèsties als treballadors que estan en re-

ta Ordre va entrar en vigor el dia 1 de desembre. D’entrada veurem que els docu-

cuperació. CCOO veu però amb preocupació que les durades estàndard que s’han

ments han canviat de forma. Efectivament aquesta ordre introdueix nous models

previst siguin preses com a límit màxim i no com a orientació. Argumenten també

de comunicats d’alta, baixa i confirmació de la Incapacitat Temporal. Però els can-

certa despersonalització del pacient basada en estrictes criteris econòmics i es-

vis introduïts van una mica més enllà dels papers:

tadístics, sense tenir en compte el criteri sanitari i el respecte a les persones. Per
tant es proposa que s’expliqui clarament als gestors que aquestes durades són no-

En primer lloc una de les novetats és la voluntat d’estandaritzar la durada de les

més un referent. Per altra banda es demana que les taules siguin revisades i analit-

baixes. El nou sistema va acompanyat del “Manual de Tiempos de Referencia de

zades comptant amb els professionals. També es demana que als Comitès de Se-

Incapacidad Temporal”. Aquesta guia serà a partir d’ara la base de referència per

guretat i Salut de les empreses es faci un seguiment de com s’està aplicant aquest

determinar el temps de durada per a qualsevol malaltia. Aquestes durades s’es-

canvi normatiu dins l’empresa.

tableixen en funció de l’edat i el tipus d’ocupació del treballador. Veiem en la taula
El Sindicat Mèdic Metges de Catalunya, en un article aparegut aquest desembre

següent la durada òptima d’una baixa per una lumbàlgia:
OCUPACIÓ

EDAT

EDAT

EDAT

<36 ANYS

36-55 ANYS

> 55 ANYS

Paletes

14

15

19

Venedors de Comerç

13

14

18

Empleats

11

11

14

Administratius

a la seva web, critica el nou sistema ja que segons el seu punt de vista no compleix els objectius de reduir les visites, controlar la burocràcia ni tampoc controlar el frau. En el primer punt, el Sindicat advoca pel sistema vigent en alguns països que consisteix en què la simple declaració del pacient, sense la intervenció
del metge, sigui suficient per baixes de menys de tres dies. MC critica també les
deficiències del nou sistema informàtic desenvolupat per l’Administració que
alenteix considerablement els processos, així com també la utilització d’una codificació de malalties CIE-9, publicada l’any 77 per l’OMS, quan el sistema sanitari

A partir d’aquí s’estableixen quatre tipus de baixa en funció de la durada prevista.

català ja utilitza el CIE-10 de l’any 92. Per altra banda, es denuncien problemes

Dins el mateix document que es lliura a l’empresa es pot veure que hi ha les baixes

importants a l’hora d’introduir diagnòstics mèdics, de tal manera que el metge

anomenades molt curtes, de menys de 5 dies naturals, les curtes entre 5 i 30, les

ha de perdre més temps en tasques burocràtiques. També es comenta que per

mitjanes de 31 a 60 i les llargues de més de 61 dies naturals. Gràcies a aquest sis-

tal d’evitar el frau, la millor fórmula és mantenir i defensar l’estabilitat del lloc de

tema desapareixen els comunicats setmanals que podran ser més espaiats, però

treball del metge, ja que això consolida la relació metge-pacient i fidelitza l’aten-

que requeriran d’una visita mèdica en cas de què s’hagin d’allargar per sobre del

ció al malalt.

temps establert. El mateix facultatiu és el que programa la data de la propera visita. En els processos de molt curta durada es podrà emetre l’alta i la baixa en el

El sistema, de fet, es basa en un control més estricte dels comunicats de baixa per

mateix moment.

part del facultatiu. En el cas de les baixes molt curtes el propi metge ja donarà la
baixa i l’alta al mateix temps, mentre que si supera els cinc dies el propi comunicat

Hi ha un aspecte que ha posat especialment en alerta les empreses. Pimec, con-

i per tant el propi metge ja ha d’indicar la propera data de revisió. Aquest control

cretament, ha manifestat el seu malestar ja que els nous terminis de comunicació

hauria de portar a una gestió de les baixes més propera als criteris mèdics i per

de baixes i variacions a la Seguretat Social representen, segons el seu punt de vis-

tant més objectiva i menys burocràtica.

ta, un risc per a l’empresari. Cal tenir en compte que la Seguretat Social mitjançant el Reial Decret va establir la reducció dels terminis per a la comunicació de

La sensació és que caldrà veure el rodatge d’aquesta normativa per tal de compro-

les baixes de 6 a 3 dies naturals. Aquesta mesura s’estableix d’entrada per evitar el

var quin impacte tenen els canvis introduïts en l’absentisme de les empreses, i si

frau en les contractacions temporals però Pimec argumenta que aquesta rigidesa

realment el nou sistema pot contribuir en tractar de manera més justa un tema

pot fer augmentar el risc de sancions al no poder complir els terminis, per exemple

tan delicat com la salut de les persones i la seva relació amb l’àmbit laboral. •
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