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Estem en plena campanya de les eleccions generals, i ja queda menys per sentir mítings amb discursos repetitius, creuament de retrets mutus i veure cartells penjats als carrers dels diferents líders polítics, gairebé amb les mateixes cares amb diferents posats, igual que fa sis mesos. Per contrarestar el
desprestigi que alguns s’han guanyat, diferents televisions els donen l’oportunitat de mostrar la seva
imatge més propera per connectar millor amb el públic, i poder així arreplegar algun que altre vot.
El 26 de juny sortirem de dubtes sobre quin partit polític ha obtingut més vots. Si fem cas de les enquestes no es preveuen grans canvis que puguin fer variar els resultats del passat 20 de desembre. Si
fos així, què faran? Seran capaços aquesta vegada de parlar, pactar, o deixaran que es convoquin unes
terceres eleccions? Sembla que tenen més força els seus interessos de partit que no pas el bé dels ciutadans. Per tant tot és possible en aquest món tan complex com és la política. Per cert, encara seguim
pendents de rebre una disculpa, una autocrítica per no haver estat a l’alçada de les persones que els
van confiar el vot a les últimes eleccions. Si aquest mateix escenari hagués passat en qualsevol empresa privada es donaria per fet que caldrien dimissions.
Vivim en un país on encara hi ha desprotecció dels drets més bàsics, amb un creixement de desigualtats socials, i ells ho saben prou bé. Aquest és el principal argument que fan servir en els seus discursos
de polítiques socials durant les campanyes. Les persones de confiança dels líders polítics els haurien
de recomanar que deixin de fer promeses enganyoses sabent que no compliran, ja que les bones pa-

Sistema DISC, o com es pot preveure el comportament de les
persones

raules i frases fetes amb què parlen a llarg termini els perjudiquen més que no els beneficien. Si ens di-
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uen que no hi ha diners per combatre la pobresa, com és que sí en tenen per una despesa tan considerable, pagada entre tots, com són unes eleccions... bé, per dues eleccions generals seguides? Si aquest

totalment però sí que ajudaria a donar una solució a una part de la societat que pateix necessitats.
Els recursos que anem generant amb l’esforç del dia a dia no han de ser utilitzats en interessos privats ni
partidistes. Els drets socials i el treball digne han d’estar totalment garantits i han de ser inqüestionables. •
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LA VALL DE CAMPRODON
TURISME DE PROXIMITAT

L

Mancomunitat vall de Camprodon

Fotografies de Mancomunitat Vall de Camprodon

de muntanyes, prats, boscos, rius i rierols.
El seu patrimoni natural, cultural i paisatgístic, fan d’aquest territori una destinació turística de proximitat, on grans i
petits poden gaudir del seu entorn únic
cada dia de l’any.

Promocions

La Vall de Camprodon, formada per sis municipis, al

anya, el tram més ben conservat de tot el seu traçat

nord-est de la comarca del Ripollès, a tocar de l’Alta

on es poden apreciar les tècniques de construcció de

Garrotxa, del Vallespir i del Conflent, s’estructura se-

les vies romanes, com són els murs de contenció i els

guint el riu Ter a llevant i el riu Ritort a ponent.

pilons guardes-rodes, entre d’altres.

Els municipis, la història i el paisatge.

Seguint el traçat de la carretera, arribem a la vila de

Sant Pau de Segúries, a la riba esquerra del Ter, ens

Camprodon, situada estratègicament on els rius Ter i

obre la porta a la Vall de Camprodon. La seva reposa-

el Ritort conflueixen, al centre de la vall que porta el

da imatge, quan encara no s’albiren les grans munta-

seu nom. Monuments romànics com el Pont Nou, l’es-

nyes frontereres amb França, entre pastures i prats de

glésia de Santa Maria o el monestir de Sant Pere de

dall, ens amaga un tresor del temps: la via romana del

Camprodon constaten la importància d’aquesta vila.

Capsacosta. Un eix de comunicació que té, entre Sant

El turisme hi és present des de principis del segle XIX

Pau de Segúries i el Pas dels Traginers a la Vall de Bi-

amb l’arribada dels primers excursionistes i de la bur-

Compra-venda
Lloguers

Reformes integrals

Llars de foc

Pisos / Cases, / Locals / Empreses /
Comunitats

Calefactors

Paleta / Lampisteria / Fusteria /
Serralleria / Pintura / Neteges

Xemeneies
de disseny

Disseny d’interiors

Monturiol és una empresa familiar, que es dedica des de
fa tres generacions a la construcció d’habitatges de
qualitat, locals comercials, pàrquings, naus industrials,
solars, permutes, etc.
També us oferim els serveis de compra-venda, lloguer de pisos i
pàrquings, locals comercials, amb el millor tracte i professionalitat.

Banys / Cuines / Teulades / Façanes
/ Ascensors/ Aïllaments tèrmics i
acústics / Pladur / Sostres
Tancaments d’alumini i pvc / Vidres
/ Persianes / Baranes / Velux,
mampares, portes, parquets, portals
de garatge motoritzats.
Llars de foc / Neteja de xemeneies /
Llenya a domicili / Calefaccions
M 649 417 723

amb radiadors

Cassets
Estufes de pellet
Exposició
C. Nou, 15
Pl. Dr. Robert, 16
T 972 74 04 62
M 649 417 723
Camprodon

C. València, 47 · 17867 Camprodon · Tel. 972 74 04 62 · Tel. 606 327 327 · info@monturiol.com · www.monturiol.com
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La Vall de Camprodon és un bell territori
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Via Romana St. Pau de Segúries

Església Monestir de St. Pere Camprodon

Detall Església Llanars

gesia barcelonina que va edificar les magnífiques i senyorials torres d’estiueig: el Mo-

aprofitant la seva situació a 1.425m d’alçada al vessant de la muntanya, ofereix una

dernisme es fa protagonista al passeig de La Font Nova, al passeig Maristany o dins

talaia immillorable per gaudir de panoràmiques sobre l’Alta Vall del Ter.

la mateixa vila.

Seguint la carretera, ens trobem amb el municipi de Setcases. Una llegenda ens parla de les set cabanes edificades per un pastor i els seus set fills en ser sorpresos per

A llevant, tot sortint de Camprodon i seguint l’alt curs del Ter, entre prats planers i

la neu donant origen al nom de Setcases. L’entorn típicament pirinenc, de paisatges

solells de l’Alta Vall del Ter, trobem Llanars. Al bell mig del poble hi destaca l’esglé-

d’alta muntanya espectaculars, emmarquen un poble que ha aconseguit preservar

sia romànica de Sant Esteve, remarcable per la portalada de dos arcs, el campanar

l’aire rural i tradicional de temps enrere, mantenint elements d’arquitectura ances-

de torre quadrada i teulada piramidal i el forjat de la porta de fusta. A dins, en una

tral com són els carrerons irregulars, estrets i costeruts, la sèquia descoberta i les ca-

capella lateral s’acull el valuós frontal d’altar de Sant Esteve, de la 2a meitat del segle

ses antigues bastides amb fusta i pedra vista amb teulades de pissarra. I, encara més

XII, únic per l’ús de fons estucat i pel treball del color i el traç, que creen sensació de

amunt, als peus dels cims d’Ulldeter i a tocar de la capçalera del riu Ter, ens trobarem

volum i moviment.

l’estació de muntanya Vallter 2000.

Continuem Ter amunt, i, com el seu nom indica, arribem a Vilallonga de Ter que s’es-

A ponent, tot sortint de Camprodon, ens podem endinsar a la part garrotxina

tén de forma allargada al costat de la carretera i a l’entorn de l’església romànica de

d’aquest municipi, descobrint Rocabruna amb el seu castell i església. I, si continu-

Sant Martí, envoltada per carrerons i places acollidores. Formen part del municipi

em carreta avall, arribarem al magnífic poble de Beget, amb l’església de Sant Cristò-

diversos poblets: La Roca, indret idíl·lic bastit sobre la penya i entorn de les restes

fol i la Majestat. Tornant a la carretera principal i seguint el curs del Ritort, arribem a

de l’antic castell; Abella, format per petits veïnats i cases escampades; i Tregurà que,

Molló, a l’extrem més oriental de la Vall de Camprodon, al mig d’una petita vall vora
de la capçalera del riu Ritort i del pas fronterer cap a França per Coll d’Ares. L’església
romànica dedicada a Santa Cecília, del segle XII, dóna la benvinguda al poble, que
creix al voltant de la Plaça Major, seguint els desnivells del terreny. També formen
part del municipi el poble d’Espinavell, el llogarret de Fabert, i els veïnats de Ginestosa, Els Grells, Can Solà, Moixons, El Riberal i Favars, on s’han preservat formes de
vida i activitats tradicionals en un entorn d’espectaculars paisatges pirinencs.
Un espai natural per visitar i gaudir
A la Vall de Camprodon destaquen els valors naturals, paisatgístics i ecològics que,
de l’alta muntanya al fons de la vall, configuren la important diversitat natural del
territori. El relleu de la Vall de Camprodon ve marcat per la carena formada pel pic de
Bastiments, el pic de la Dona i la serra del Costabona. Les altituds més destacables

Eugues als prats de Sant Pau

segueix a la pàg. 6 >>

Reserves
Hosta l Restau ra nt

Telèfon 972 74 13 74
lesplanes.elquinta@gmail.com

LES PLANES

Les Planes - 17868 Espinavell
Molló - Vall de Camprodon

EL QUINTÀ
L’Hotel Camprodon
“Envoltat per les magnifiques muntanyes del Pirineu
Oriental, trobaran el marc idíl·lic per a la seva estada,
tant si busquen relax com si volen gaudir de les diferents
activitats que la Vall de Camprodon us ofereix…”
Plaça Doctor Robert, 3 - 17867 Camprodon (Girona)
Telf. 972 74 00 13 - FAX: 972 74 07 16
info@hotelcamprodon.com

www.hotelcamprodon.com
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Molló Parc:
un espai natural per a
descobrir la fauna pirinenca
Des del 2010 els amants de la natura compten amb un racó privilegiat on
gaudir dels paisatges i la biodiversitat del Pirineu: Molló Parc, una extensió
de 10 hectàrees on viuen alguns dels animals autòctons més emblemàtics de
la zona en règim de semillibertat.

S
Redacció

Situat al terme municipal de Molló, a només 600 m del

de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona,

salvatge i el gat salvatge.També comptarà amb un obser-

nucli urbà d’aquesta població i al cor de la Vall de Cam-

d’on també s’acullen estudiants en pràctiques—, el cen-

vatori d’ocells i amb zones per a relaxar-se, tot gaudint de

prodon (Ripollès), aquest parc d’animals obre les portes

tre també dóna cabuda a alguns exemplars d’aus, tant

la natura al costat d’un afluent del Ritort. Aquesta pro-

a un espectacular bosc d’alta muntanya, on la fauna i la

nocturnes com diürnes, procedents dels centres de recu-

posta es completa amb l’anomenat Camí de Petjades, en

flora són els grans protagonistes.

peració de fauna salvatge de la Generalitat de Catalunya,

què el visitant podrà divertir-se tot endevinant a quin ani-

Aquest espai natural —el primer de les seves característi-

amb els que el parc té signat un acord de cooperació.

mal del parc pertanyen les petges que hi apareixen.

ques en inaugurar-se a Catalunya— ofereix un agradable

De tota manera, la fauna no és l’únic al·licient: pensant en

Així, els aficionats a la natura, els senderistes, el munta-

recorregut d’entre dues i tres hores de durada per indrets

tots aquells que volen passar una jornada sencera de des-

nyencs i, en definitiva, persones de totes les edats que

d’innegable bellesa natural, i que són la llar d’algunes de

cans a l’aire lliure i en contacte amb la natura, s’hi han ha-

vulguin conèixer de més a prop un dels indrets més fo-

les espècies pirinenques més representatives. De fet, el

bilitat zones de descans i dues àrees de pícnic amb servei

togènics del Pirineu, podran descobrir un espai de gran

parc permet passejar mentre els visitants contemplen

de bar on es preparen entrepans, pizzes i hamburgueses.

valor ecològic. Amb les passejades guiades es pretén

óssos, llops, linxs, marmotes, genetes, cérvols, daines,

acostar la fauna i la flora pirinenques, per a fer que els

cabres hispàniques, isards, muflons, cabirols, guineus i

Ampliació del recinte

visitants les valorin i respectin. Al seu torn, tots aquells

llúdrigues, entre d’altres animals salvatges i de granja.

Com a novetat d’enguany, i coincidint amb el sisè aniver-

que cerquin propostes de turisme actiu en família també

Al llarg d’aquest recorregut, els visitants tindran l’opor-

sari d’aquest recinte, Molló Parc ampliarà aquest estiu el

tenen la possibilitat d’accedir a les instal·lacions del veí

tunitat de veure com els habitants del parc s’alimenten,

seu perímetre, tot estenent els seus senders per un espai

Molló Parc Aventura, un complex lúdic on els visitants

dormen, juguen, es relacionen entre ells i tenen cura de

d’obaga. Aquest nou itinerari, perfectament integrat a

podran desplaçar-se d’arbre en arbre mitjançant diversos

les seves cries.

l’entorn, és una opció ideal per a passejar a l’estiu, ja que

ponts de fusta, xarxes, tirolines i altres elements. Aques-

Amb el suport d’un equip de professionals totalment

està orientat al nord i presenta més zones d’ombra.

ta proposta, apta per a nens i nenes a partir dels dos

compromès amb el benestar animal —per a garantir-lo,

A més, hi haurà dues noves instal·lacions per a les dues

anys, té el millor sistema de seguretat europeu, per tal de

han subscrit un conveni de col·laboració amb la Facultat

noves espècies d’animals que s’introduiran al parc: el gall

garantir en tot moment la tranquil·litat dels usuaris.

www.elmariner.com
T 972 74 70 12 · mariner@elmariner.com
St Pau de Segúries - Camprodon

Obert tot l’any

eixprofessional.com

reunions i convencions
d’empresa
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La Roca (Vilallonga de Ter)

Municipi de Setcases

Vilallonga de Ter, Llanars i Camprodon vist des de Tregurà.

es troben a l’eix de muntanyes que separen el Vallespir del Ripollès, amb la cota cul-

camins, amb una gran varietat de nivells, temps i dificultat apte per a tothom. A la tra-

minant de Bastiments, 2.881 metres.

dició excursionista, la Vall de Camprodon, amb la pista d’esquí de Vallter 2000, cobreix
els desitjos dels esquiadors i de les famílies que vénen a descobrir la Vall. Els punts d’ob-

El clima és el propi de l’alta muntanya, als nivells més elevats, i de muntanya mitjana

servació, miradors, cims i turons, des dels quals es pot tenir una visió global de la Vall,

al fons de la vall i al peu dels vessants. La relativa proximitat del mar, condiciona una

no només permeten observar, sinó també interpretar el paisatge i la seva dinàmica.

elevada pluviometria que, juntament amb l’altitud condiciona la vegetació present a la
Vall: per sota dels 1.600 metres d’altitud, dominen els boscos caducifolis característics

País d’Art i d’Història Transfronterer i La Carta del Paisatge de la Vall de Cam-

del centre i nord-est europeu i per sobre els 1.600 metres domina la vegetació d’alta

prodon

muntanya boreoalpina. Dins el territori podem trobar també veritables tresors faunís-

Sota la marca francesa País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec

tics com la perdiu banca, el gall fer, el mussol pirinenc, l’àguila daurada, el trencalòs, el

i del Ter, la Vall participa d’un projecte cultural transfronterer comú des de l’any 2009.

gat salvatge, la marta o la marmota, entre d’altres que poblen aquest territori.

Aquesta iniciativa recupera i revaloritza el patrimoni, la qualitat arquitectural, urbanística i paisatgística del territori. L’any 2006 es va iniciar el procés de la Carta del Paisatge

Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser

de la Vall de Camprodon, finalitzant el 4 de setembre de 2009 amb la signatura del do-

Des de setembre de 2015, Setcases, Molló i Vilallonga de Ter tenen una part del seu ter-

cument final i esdevenint així la primera Carta del Paisatge d’una àrea de muntanya. La
Carta del Paisatge és un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge, on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d’un projecte

per acollir els visitants i turistes i per facilitar la gestió administrativa.

col·lectiu i a treballar en conseqüència per assolir els compromisos signats.

Patrimoni cultural

Agricultura i gastronomia de proximitat

Els valors històrics, arquitectònics i culturals de la Vall de Camprodon es manifesten

La Trumfa de la Vall de Camprodon s’ha cultuvat des de temps antics i actualment

per tot el territori: ermites, oratoris, santuaris, esglésies, construccions civils, mostres

representa un cultiu complementari pels pagesos de la Vall. Com a territori de mun-

d’art, cabanes de pastor, tancats de pedra i jaciments arqueològics. La llarga tradició

tanya que és, la Vall de Camprodon és una bona productora de carn de bestiar, des-

excursionista present a la Vall de Camprodon es tradueix també en l’àmplia oferta de

tacant la carn de poltre de muntanya. La gran extensió de prats i pastures que defi-

rutes a peu, al voltant dels pobles i els indrets més destacats. Des de rutes a peu, a rutes

neixien una part del paisatge de la Vall de Camprodon permeten la cria de ramats de

de natura, passant per rutes amb BTT, a les clàssiques excursions per senders de gran i

vaques, eugues i cavalls, ovelles, xais, cabres i cabrits, amb un sistema d’explotació

petit recorregut, pistes i corriols, configuren la Vall de Camprodon com un territori de

extensiu i semiextensiu.

eixprofessional.com

ritori dins del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser. El Parc comptarà amb
una xarxa d’equipaments i serveis, distribuïts entre els municipis que en formen part,
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Panoràmica de Molló amb Serra Cavallera nevada al fons.

Un dels trets principals de la Vall de Camprodon és la seva riquesa gastronòmica,

La proximitat del producte i l’elaboració artesana permeten que alguns d’aquests

tant pel llegat històric, que ha marcat una cuina tradicional de muntanya de gran

productes es puguin comprar directament a l’explotació, o bé en molts dels establi-

qualitat, com per les noves propostes que sorgeixen de les joves cuines creatives. Un

ments que ofereixen una àmplia varietat de productes de rebost arreu de la Vall.

dels productes més ben valorats a la Vall de Camprodon són els seus embotits, elaborats de manera artesana i tradicional en un conjunt ampli de carnisseries i xarcu-

La Vall de Camprodon des de fa molts anys forma part de l’imaginari col·lectiu català

teries que ofereixen la venda directa dels embotits en el propi establiment. Produc-

com a destinació turística de primer ordre. Tant si és com a lloc de pas, de visita o

tes com el formatge fresc, el mató, el iogurt i altres varietats de formatges s’elaboren

d’estada, al llarg de tot aquest temps s’ha consolidat com un referent en el turisme

de manera artesana seguint mètodes tradicionals a la Vall de Camprodon. L’elabora-

actiu, de natura, de cultura i de lleure. La Vall de Camprodon amb el seu ric patrimoni

ció de dolços a la Vall s’ha fet de manera tradicional i artesana des de temps antics.

ofereix una gran diversitat d’elements singulars i entorns inigualables.

Urbanizació Font Rubí,
17867 Camprodon
Girona

eixprofessional.com

HOTEL
info@puigfranco.es
972 740 971 - 638 605 029
RESTAURANT
miticrestaurant@puigfranco.es
972 740 023

A partir del mes de juliol els
nostres clients podran disposar
de SPA professionalitzat
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El sector de la domòtica i la inmòtica.
Noves oportunitats de negoci per una major qualitat de vida

A
Redacció

Actualment la domòtica permet inte-

vida a la llar, la inmòtica busca més la

recarregar el vehicle en la franja ho-

tàctils o teclats per activar alarmes en

grar les noves tecnologies i el disseny

qualitat en el treball, la productivitat i

rària del dia en la qual l’energia sigui

cas d’emergència i sistemes de con-

dins dels edificis i els espais habitables

l’eficàcia.

més econòmica. El sector de l’accessi-

trol. Noves oportunitats de negoci lli-

en general. L’objectiu principal és ob-

Els sistemes de control i d’automatit-

bilitat representa també un nou camp

gades a nous reptes econòmics i soci-

tenir major funcionalitat i confort.

zació poden contribuir a realitzar un

d’aplicació amb noves oportunitats

als que es desenvolupen en un entorn

Aquest és un concepte clàssic que va

ús més eficient de l’energia, la qual

per la domòtica i la inmòtica. L’envelli-

preocupat per la interconnectivitat,

començar en oficines, bancs i centres

cosa pot representar un avantatge

ment de la població portarà a un aug-

l’aparició de noves formes d’energia i

comercials amb, per exemple, escales

per a tots els agents implicats: els

ment de persones de la tercera edat

de mobilitat però també, i això és una

mecàniques, calefacció centralitzada,

mateixos usuaris es poden beneficiar

que puguin necessitar ajuda en temes

bona notícia, per la qualitat de vida de

control de la il·luminació o bé siste-

de tarifes més econòmiques i, per al-

d’accessibilitat: s’habilitaran pantalles

les persones.

mes antiincendis i protecció davant

tra banda, els subministradors poden

els robatoris. La inmòtica per altra

ser capaços de realitzar una planifica-

banda és un terme menys conegut i

ció més acurada de la demanda. Si el

es refereix bàsicament a la gestió tèc-

vehicle elèctric finalment s’acaba im-

nica dels edificis. Orientat sobretot a

posant, podrà ser considerat un punt

ajuntaments, blocs de pisos, museus

de càrrega més que cal gestionar de

i oficines en general. En front de la

forma intel·ligent. Si es pot disposar

domòtica, que busca més qualitat de

d’un sistema inmòtic, es pot optar per

Servycat | Anunci.indd 1

Empresa dedicada a la distribució d’automatismes
per a portes i persianes, oferint un servei professional
i assessorament tècnic tant per a instal·ladors com per
a professionals del sector de l’automatització
www.benincanorte.es • comercial@benincanorte.es
93 874 87 86 • 608 740 151
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Agrobotigues, motors
per dinamitzar
l’economia local
Les agrobotigues defineixen un model de comercialització
directa dels productes dels pagesos o de les seves cooperatives.
Un model de negoci que ha tingut èxit per dinamitzar l’economia
local i que té encara molt recorregut amb noves propostes que
l’han de potenciar en els propers anys.

M
Redacció

Moltes cooperatives i també explotacions agrícoles van organitzar el seu espai
per tal de poder comercialitzar directament els seus productes. L’agrobotiga s’ha
convertit en el comerç minorista més important de moltes poblacions de l’interior
de Catalunya. És clar que aquest ha estat un model d’èxit. Segons l’Anuari SocioeJORDI CABANAS

conòmic de les Cooperatives Agràries de Catalunya 2016, els punts cooperatius de
venda minorista consten de 99 agrobotigues anomenades “delicatessen” i 48 botigues més tipus supermercat, és a dir 147 establiments que facturen en total uns 36
milions d’euros. Cal tenir en compte que segons el mateix Anuari, l’any 2008 hi ha-

via només 79 agrobotigues i 65 botigues supermercat. Per tant, en aquests darrers

Les agrobotigues Junyent són especialistes en la comercialització de productes de proximitat

8 anys hi ha hagut una transformació dels punts de venda de les cooperatives cap
al concepte agrobotiga, un segell que vol transmetre al consumidor uns valors de-

de productes entre cooperatives, també una plataforma informàtica B2B, és a dir

terminats com poden ser qualitat, confiança, experiència i sobretot el fet de poder

de negoci a negoci, que hauria de permetre que les agrobotigues augmentessin

tastar el producte local com una part molt important de l’experiència de les perso-

la seva capacitat d’oferir productes d’altres cooperatives als clients locals, o fins i

nes que volen conèixer el territori a través del concepte de “Venda de proximitat”.

tot un aparador virtual per potenciar la venda de producte a la xarxa. És molt important mantenir l’activitat dins l’agrobotiga, és que el concepte de botiga pot ser
compatible amb l’organització d’activitats gastronòmiques, tastos, degustacions,

un referent per a l’economia local. La mateixa Federació de Cooperatives està

xerrades o presentacions de productes. Tot per convertir aquest model de negoci

treballant en propostes per dinamitzar aquest tipus de comerç minorista. Les op-

en un referent de l’economia local que ajudi a donar a conèixer arreu la diversitat i

cions són diverses, però hi ha sobre la taula un model per potenciar l’intercanvi

el potencial dels productes agrícoles de casa nostra.

eixprofessional.com

El concepte agrobotiga té encara molt recorregut per tal de poder ser en el futur

SERVEIS INTEGRALS
PER A L’AGRICULTURA

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

agrobotiga - drogueria alimentació - agricultura jardineria - ramaderia - biocides

C. Bellmunt, 12.
Pol. Ind Mas Galí
08503 - Gurb

T. 93 886 30 58
www.junyentherbifung.com
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Fabián
Mohedano
Morales
,

diputat al Parlament de Catalunya

i impulsor de la racionalització
dels horaris

Sopar molt tard o
dormir poc afavoreix
el sobrepès i augmenta
les possibilitats
de desenvolupar
una malaltia
cardiovascular.”

Fabián Mohedano, impulsor de la Reforma Horària

A
Cèlia Roca

Coincidint amb el 30è aniversari de l’ingrés a la Unió Europea, continua havent-hi
reductes on encara no s’hi ha assolit la integració, com en el cas de la distribució
horària. Un escenari que, malgrat tot, podria tenir les hores comptades
(literalment) gràcies a la Iniciativa per a la Reforma Horària. Darrere d’aquesta
acció, s’amaga la determinació de Fabián Mohedano i Morales (Barcelona, 1975),
treballòleg, emprenedor social i diputat de JxSí al Parlament de Catalunya. Amb una
formació centrada en l’àmbit empresarial —al seu currículum figuren un màster

Aquesta és la pregunta que tothom es fa: per
què tenim uns horaris tan diferents en relació a
la resta d’Europa?
Hi ha tres factors que ens han portat a aquest escenari. En primer lloc, som fora del fus horari que
ens correspon. Això no és determinant, però, ja que
aquesta situació també es dóna a països com França,

en Mediació i gestió de conflictes en el treball per la Universitat de Cadis (2011), un

Bèlgica, Luxemburg i Holanda, que no tenen aquest

MBA-Executive (2008) i la llicenciatura en Ciències del Treball (2010) per la UAB, i un

problema. En segon lloc, som un país presencialista

postgrau en Consultoria de negocis (1999) i una diplomatura en Relacions Laborals

i amb horaris molt rígids. De tota manera, no hem

(1998) per la UPF—, Mohedano convida a convertir el rellotge en un aliat per a

d’oblidar que també ho són Itàlia i Grècia, i aquests

guanyar en salut, qualitat de vida i productivitat.

territoris tenen horaris endreçats. La veritable raó,
per tant, serien les dinàmiques de pluriocupació i de

JORDI CABANAS

Som el cinquè país del món
que més temps esmerça per
anar a la feina, després
de Corea del Sud, Japó,
Estats Units, Itàlia, i el que
més accidents enregistra
durant els desplaçaments
al lloc de treball.”
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dels empleats treballant a les 18:00 h de la tarda, i un

hi hagi un canvi en la manera d’entendre les relaci-

10% a les 21:00 h. Això suposa que els nanos hagin

ons laborals, perquè això ajudarà les empreses a ser

Res de nou, doncs.

d’invertir molt de temps en activitats extraescolars,

més competitives.

Així és. Quan això va començar, vam passar de dinar

haver de retardar el prime time televisiu fins les 22:00

a les 13:00 h a fer-ho a les 15:00 h, després d’haver

h i, en definitiva, perdre una hora de son.

Comporta també una millora de la productivi-

marit, que era qui treballava, tornés més tard a casa

Fins a quin punt això és perjudicial per a la sa-

Sí, i això és fonamental perquè la productivitat al

i sopés a partir de les 21:00 h. Per tant, el canvi d’ho-

lut?

nostre país és molt negativa, fins al punt que estem

raris va ser fruit d’un moment de desenvolupament i

Sopar molt tard o dormir poc afavoreix el sobrepès

a la cua de la Unió Europea en aquest aspecte. Hem

de gran creixement del país, especialment a les àrees

i augmenta les possibilitats de desenvolupar una

de tenir present que per al 80% de la població la mi-

metropolitanes.

malaltia cardiovascular, per exemple. Precisament

llor franja per a la resolució de problemes va de les

nosaltres hem fet aquest plantejament per motius

09:00 h a les 13:00 h. Amb els horaris actuals, però,

Iniciativa per la Reforma Horària va néixer el ge-

de salut, no pas per raons de conciliació laboral i fa-

aquest període no s’aprofita íntegrament i això per-

ner del 2014 per intentar tornar a la situació ini-

miliar. Això ajuda a conscienciar més la població.

judica la productivitat.

fer hores extres a la feina durant els anys seixanta.

tat?

acabat la jornada a la primera feina. Això feia que el

cial. Com es va gestar el projecte?
Per a entendre’ns, vaig ser-ne l’alma mater. Vaig analit-

Un altre focus de conflicte és la mobilitat.

Creu que podria ajudar a organitzar més bé les

zar totes les persones que havien dut a terme recer-

Som el cinquè país del món que més temps esmer-

càrregues laborals?

ca, activitat política i accions d’associacionisme rela-

ça per anar a la feina, després de Corea del Sud, Japó,

A nosaltres ens agrada parlar d’una humanització

cionades amb els bancs de temps i vaig aplegar-les.

Estats Units, Itàlia, i el que més accidents enregistra

dels horaris. Ens calen horaris que posin a la perso-

Aquesta iniciativa té dos punts forts: d’una banda, és

durant els desplaçaments al lloc de treball. Això res-

na en el centre de totes les decisions. Tots vivim 24

una acció social que recull els coneixements i la tra-

pon a què tenim una xarxa de transport públic poc

hores, però no tothom les viu igual. El fet de dispo-

jectòria de molta gent, i de l’altra és molt plural, tant

potent, recorrem massa al vehicle privat i fem fins a

sar d’un poder adquisitiu que ens permeti delegar

des del punt de vista de l’orientació política dels inte-

quatre desplaçaments diaris.

les tasques a assistents domèstics fa que tinguem
temps de lleure o que no puguem gaudir-ne. En qual-

grants com pel que fa al sector on treballen. De fet,
hi participen metges, psicòlegs, cronobiòlegs, treba-

Un canvi d’horaris no només modificaria la dis-

sevol cas, nosaltres treballem per a intentar que la

llòlegs, economistes, enginyers... Això ajuda a abor-

tribució de la jornada laboral. En quins altres

gent guanyi temps de lliure disposició després de tre-

dar el canvi d’horaris des d’una perspectiva integral.

àmbits incidiria?

ballar.

Hi ha cinc focus principals: el teixit productiu, que
Aviat s’hi va afegir el Govern català, tot cre-

és el més important; l’escola, el lleure, el comerç i la

En el cas del temps lliure, això sembla més com-

ant-ne un grup de treball. Quin ha estat el resul-

funció pública. En aquest darrer, volem establir que

plicat.

tat?

els funcionaris dinin entre les 12:00 h i les 14:00 h,

Dependrà de com gaudim dels nostres moments de

Comptar amb el suport institucional havia estat el

fent servir els 20 minuts de pausa de l’esmorzar per

lleure i a quines hores. Convé crear espais de temps

nostre objectiu des del començament. Nosaltres ens

a fer-ho. En qualsevol cas, si aconseguim canviar els

perquè la gent pugui créixer. I per això, potser cal que

havíem fixat l’objectiu d’impulsar el projecte, però

horaris del treball, aconseguirem canviar tota la res-

no s’obrin tants centres comercials i més museus i bi-

havien de ser les institucions les que ho portessin a

ta. I per això la gent ha de sortir abans de la feina.

blioteques.

guir que aquest grup motor, nascut d’una iniciativa

Per aconseguir-ho, cal la col·laboració de la pa-

Fins al moment, s’han dut campanyes de sen-

social, hagi esdevingut un consell assessor instituci-

tronal i els sindicats. S’hi estan involucrant?

sibilització a Vilafranca del Penedès i, recent-

onalitzat.

Fa anys que s’han adonat que això és necessari, però

ment, a Prats de Lluçanès. Com han estat

terme. Amb la participació del Govern, vam aconse-

no havien trobat la manera de materialitzar aques-

aquestes experiències?

Per a quan es preveu l’aprovació de la llei de raci-

ta iniciativa. Tot i que a causa de la crisi econòmica

A Vilafranca, 250 comerços van seguir horari euro-

onalització dels horaris?

la seva prioritat són els salaris, volem que ens ajudin

peu durant uns dies. Quant a Prats del Lluçanès,

Vam establir tres etapes per assolir el nostre objec-

a què la gent dini a les 13:00 h, plegui abans de les

vuit bars i restaurants van oferir sorteigs i altres pro-

tiu: un any per la fonamentació de la proposta, que

18:00 h i pugui sopar a les 21:00 h, que és quan el cos

mocions a aquells clients que hi van esmorzar de les

va ser el 2014; un altre per sensibilitzar la població,

comença a segregar melatonina [l’hormona que re-

08:00 h a les 09:00 h, hi van dinar de les 12:00 h a les

com es va fer el 2015; i un altre per implementar la re-

gula el rellotge biològic]. Els sindicats estan preocu-

14:00 i hi van sopar de les 19:00 h a les 21:00 h. Tot i

forma per via parlamentària, que es tancarà el 31 de

pats pels torns de treball, però no pas pel desgavell

ser una població petita, de 2.500 habitants, la gent

desembre d’enguany amb la promulgació de la llei.

que suposen aquests horaris: per a molts, l’horari de

s’hi va bolcar.

Està anant tot molt bé, perquè la planificació s’està

8:00 h a 15:00 h és una conquesta sindical, però en

complint.

realitat és un desastre. La veritable conquesta sindi-

El referent és la Unió Europea. Quins horaris

Del 6 al 10 de juny, se celebra la Setmana dels

cal seria esmorzar a casa, dinar a la feina i plegar a

Horaris. Quines altres iniciatives de conscienci-

les 15:10 h.

ació s’estan duent a terme?
Estem implementant proves pilot a empreses, ajun-

plantegeu per a Catalunya?
No hi ha un horari tipus, però sí unes tendències i

Quins són els beneficis d’aquesta nova cultura

taments i entitats del tercer sector, consistents a

hàbits en l’ús del temps que ens agradaria fomentar.

horària per a l’empresa i el treballador?

distribuir-hi una petita check-list. En aquest llistat,

De fet, hem detectat que el comportament horari va

Tenir un horari flexible i saludable ajuda a combatre

convidem els empleats a respondre si treballen per

amb dues hores de retard en relació amb Europa i, a

l’absentisme injustificat. Si confies en el treballador,

objectius, si acaben la seva jornada abans de les

més, no ens llevem molt més tard que la resta dels

ell et respondrà. Les empreses que no poden pagar

18:00 h, si tenen horaris flexibles o si gaudeixen de

europeus. Per exemple, a Europa es compra de 17:00

molt poden incentivar els empleats amb un salari

premis o compensacions en forma d’hores lliures. És

h a 19:00 h, i aquí, de 19:00 h a 21:00 h. D’altra banda,

emocional, consistent en un horari flexible que ajudi

una tasca molt senzilla per a convidar a la reflexió,

mentre que el 50% de la població europea deixa de

a fidelitzar-los. D’aquesta manera, es reté el talent i

sense caure amb l’ISO ni coses semblants.

treballar a les 16:00 h de la tarda, aquí tenim un 46%

es millora el clima a la feina. És molt important que
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Sistema DISC, o com es pot preveure el
comportament de les persones
Dins la persona lluiten constantment tres elements: el que la persona creu que és, allò que voldria ser, i per altra banda com
la persona és realment. El DISC és un test pràctic per fer servir a les empreses, sobretot en processos de selecció, però també en
processos de coaching i de creixement personal. El DISC ens pot ajudar a preveure la reacció de les persones en front d’un entorn
laboral cada vegada més exigent.

Q
Redacció

Quan hem de decidir contractar un nou col·laborador, o bé quan hem de promoci-

del sistema (D-I-S-C) corresponen a quatre motors que la persona pot tenir més o

onar, o bé quan volem promocionar algú, voldríem assegurar que triem la perso-

menys desenvolupats, cap d’ells és bo o dolent en si mateix, sinó que el desenvolu-

na correcta. Per tal de tenir tota la informació, pot ser útil fer servir algun sistema

pament de cadascun ens ajuda a enfrontar-nos a les dificultats a partir d’estils di-

que ens ajudi a preveure el comportament. Per avaluar les habilitats o les actituds

ferents. El comportament d’una persona és una part intrínseca de la seva perso-

hi ha tota mena d’eines i podem fer des de simples proves –tipus examen de con-

nalitat que es pot modificar en funció de l’educació o l’entrenament: com actuem

duir- o bé les bateries de preguntes sobre aspectes de la personalitat o bé els co-

davant els desafiaments, com influïm en els altres, com responem al ritme dels

neguts tests d’intel·ligència. El test de perfils de personalitat DISC estaria a mig

fets que ens envolten i, finalment, què tal ens adaptem a les normes. Aquests són

camí entre els exàmens i les bateries sobre personali-

aspectes fonamentals per adaptar una persona a una

tat, i ens dóna de manera simple i ràpida una visió de

feina o a l’hora d’adquirir una responsabilitat.

l’estil de conducta que ens permet preveure de forma
força fiable comportaments. És per aquesta raó que

Aplicació pràctica del sistema DISC

cada vegada s’utilitza més en el coaching i en les selec-

El desenvolupament de les xarxes socials i de la co-

cions i promocions.

municació s’aplica avui plenament a la realització dels
tests que mesuren el comportament. La majoria d’ei-

Història i desenvolupament del sistema DISC

nes es poden utilitzar a través d’Internet i accedir-hi

Cal tenir en compte que no és nova la voluntat de clas-

des de qualsevol lloc del món. Les avaluacions es poden

sificar la complexitat humana i el seu comportament.

personalitzar en funció del lloc de treball i de l’empre-

S’acostuma a comentar que des de l’antiga Grècia es

sa. La informatització i la connectivitat han abaratit

parlava d’humors (Foc, Aigua, Aire i Terra) i de compor-

les eines i al mateix temps les han fet més fiables i amb

taments lligats a la Bilis, la Sang o la Flema. Hipòcrates

informes que es poden interpretar de manera clara, és

va sistematitzar aquestes teories i amb diferents for-

a dir que no cal ser un psicòleg especialitzat en con-

mes varen ser utilitzades més enllà de l’edat mitjana.

ducta humana per entendre els resultats. Sobretot en

L’origen del sistema DISC l’hem de buscar als anys 20

les seleccions es volen resultats que puguin ajudar a la

gràcies a William Moulton Marston, psicòleg nord-americà que es va interessar

presa de decisions. Finalment hem dir que les eines es troben en tots els idiomes.

en els comportaments observables de les persones normals. La seva voluntat

De promig es pot tardar de 10 a 15 minuts a fer una prova DISC en línia. Els resul-

de predir comportaments el va portar a estudiar diferents factors com la pressió

tats de la prova tenen molta validesa, en el sentit que són capaços de mesurar

sanguínia (pare per tant del modern polígraf), o els moviments oculars. Final-

exactament el que es vol mesurar. La fiabilitat pot ser més difícil de valorar ja que

ment va idear un test de personalitat basat en quatre factors, la Dominància (au-

la personalitat i la reacció de les persones és canviant i pot modificar-se en fun-

toritat, assertivitat), Influència (carisma, comunicació), Steadiness (constància,

ció del context i de l’entorn. De tota manera, el sistema a través de preguntes i

paciència, cooperació) i Compliance (obediència a les normes), d’aquí el nom de

algoritmes és capaç de distingir entre el comportament natural i adaptat en els

DISC. Simplificant els càlculs matemàtics, i sacrificant informació, John Greier als

individus. El nivell de “D” ens explica el comportament davant els problemes, la “I”

anys 60 va fer aparèixer al mercat el que avui es coneix com a DISC. Actualment la

ens dóna informació de com es comporta una persona en la seva relació amb els

potència de la informàtica i diferents aportacions posteriors, fan d’aquesta eina

altres, la “S” ens informa de com es reacciona davant els canvis i finalment la “C”

d’anàlisi un instrument fiable que s’aconsegueix amb estalvi de temps i costos.

ens dóna llum sobre les reaccions davant les normes. Quan les gràfiques de l’estil
adaptat i el natural surten molt diferents normalment vol dir que la persona ha

Sistema Disc i coneixement personal

de fer un esforç important per adaptar-se a l’entorn i això pot provocar en alguns

La prova DISC estudia només com es comporta la persona en condicions normals

casos aparició d’estrés. Aplicar per tant aquestes eines per seleccionar o per dirigir

i no va més enllà en l’anàlisi de les reaccions davant les demandes exteriors. S’ha

la nostra carrera professional poden ser un baròmetre per mesurar la nostra evo-

de tenir en compte que un bon coneixement ens ajuda a tenir èxit en les coses que

lució i també per saber en quin entorn o en quins llocs de treball podem tenir més

emprenem. Efectivament les persones més efectives són les que es coneixen a si

èxit, sentir-nos més còmodes i desenvolupar tot el nostre potencial.

mateixes, les seves habilitats i els seus punts febles a partir dels quals generaran
comportaments per adaptar-se al seu entorn. Podríem dir que les quatre lletres
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E

Departament de Cultura

El Mercat de Música
Viva de Vic trasllada
l’activitat professional
a l’Atlàntida
Redacció

El 28è Mercat de Música Viva de Vic tornarà a arrencar amb

força la propera tardor. De dimecres 14 fins al diumenge 18 de

setembre la ciutat de Vic es tornarà a convertir en un punt de

Diferents personalitats a la presentació del 28è Mercat de Música Viva de Vic.

trobada per a la contractació d’espectacles musicals, i en un

professional es traslladarà des del Sucre cap a l’Atlàntida.

Els canvis organitzatius no pretenen un canvi de model sinó optimitzar les virtuts
que han fet d’aquest Mercat de la Música Viva un referent, i sobretot facilitar els contactes entre les empreses, els artistes i els programadors d’espectacles. En aquesta
edició s’avança l’activitat professional, començant el dimecres i acabant el dissabte
al matí. S’ha comentat molt també el fet de què l’activitat professional es concentrarà a l’Atlàntida. Aquest teatre passarà a ser el centre neuràlgic de les conferències, les taules de treball, presentacions i concerts. Finalment els concerts de l’anomenat MVLab, adreçats especialment a professionals, començaran a les 18:30 h. De
tota manera, aquests concerts busquen obrir-se també al públic en general a un
preu únic de 3 euros i fins i tot amb entrada lliure el dimecres.
Aquest any el Mercat estarà complementat amb la celebració del 15è aniversari de
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) que dins l’espai de programació
OFF, que aquest any s’ubicarà a la Plaça dels Màrtirs i no a la Plaça de la Catedral
com en edicions anteriors, programarà tots els seus concerts de celebració. En motiu també de què aquest any Vic és capital de la cultura catalana, el diumenge 18 al
vespre es farà un concert a la Plaça Major que té el suggerent nom de Osona canta
Osona, 40 anys de pop rock osonenc, reunint en un mateix escenari 150 alumnes
d’escoles de música d’Osona i el grup de música Astrio. En la línia de les noves tecnologies, enguany s’estrena el Concurs de Música al Carrer, ja que el públic podrà votar
les actuacions a través d’Instagram penjant una fotografia amb el grup que més els
agradi. El grup més votat pel públic podrà actuar durant la Festa Major 2017.

Programació
Una característica d’aquest esdeveniment és que inclou tot tipus de gèneres i que està
dirigit a tot tipus de públic, amb escenaris repartits per tota la ciutat, combinant espectacles gratuïts i de pagament amb ofertes artístiques provinents de tots els continents i és imprescindible per conèixer l’oferta musical de Catalunya, l’Arc Mediterrani i
l’Estat Espanyol. La programació adreçada al públic familiar es trasllada a l’àrea de l’Atlàntida amb una doble proposta gratuïta i oberta a tothom dissabte al matí. La Carpa
Vermella acollirà els concerts dels catalans 2princesesbarbudes i dels gallecs Furious
Monkey House. A la pàgina web oficial es pot trobar la programació sencera, principals característiques i la localització dels espectacles: http://www.mmvv.cat/es/.
Impacte econòmic
Des de l’any 2010 la Universitat Oberta de Catalunya situa el volum de negoci generat pel Mercat de la Música Viva de Vic en més de tres milions d’euros. Les xifres confirmen cada any la tendència positiva que genera la part professional del mercat, independentment de l’impacte econòmic que pot tenir també l’afluència de persones
a la ciutat. La part més important del negoci representa la contractació de música
en directe. La contractació internacional suposa més del 25% del volum total. De
l’estudi de la UOC es desprèn també que el principal destí de les contractacions son
les sales de concerts, amb un 76,6% del volum de negoci.
A part de les dades fredes podem dir que es constata que estem davant d’un esdeveniment molt ben valorat pels professionals del negoci de la música, que és al mateix
una oportunitat per les persones que els agrada la música, per fer un tast de bons
espectacles de procedències i estils diversos que tornaran a donar color i sonoritat a
la ciutat de Vic durant cinc dies del proper mes de setembre.
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Bona revetlla de Sant Joan!!

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

Menú diari - Menú cap de setmana

Regala embotits artesans

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

Tel. 972 29 09 96
Fax 972 29 22 00
botiga@candorca.com
www.candorca.com
Miquel Dorca S.L.

Escorxador propi i eleboració d’embotits Ctra. Camprodon 7/9
Porcs criats i seleccionats a la Garrotxa 17813 La Vall de Bianya

eixprofessional.com

aparador per poder veure música en directe amb espectacles de

molta qualitat, amb un canvi d’escenari ja que tota l’activitat
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La població i l’economia com a reptes mediambientals

U
Redacció

Un 5 juny de l’any 1972 a Estocolm es va

inaugurar una important Conferència
sobre el Medi Ambient. En aquell moment

es va crear també el Programa de les Na-

cions Unides pel Medi Ambient. Quaranta-

quatre anys després, les qüestions me-

diambientals estan més que mai sobre la
taula amb oportunitats i amenaces.

Població
JORDI CABANAS

En els darrers anys, el creixement de la població humana s’ha multiplicat per quatre fins arribar a la xifra
de set mil milions d’habitants i les previsions auguren
la possibilitat d’arribar als 10 mil milions als voltants
del 2100. Aquest creixement de la població té unes

Un dels reptes ambientals és mantenir els rius nets i ben conservats

conseqüències molt importants en el consum d’aigua

fins arribar a seixanta milions de tones anuals. Als

penen del consum de biomassa forestal per la prepa-

i d’energia. Per altra banda, el Producte Interior Brut

anys setanta l’economista rus Simon Kuznets, No-

ració dels aliments. Si mirem endavant podem veure

ha augmentat al voltant de vint vegades segons diver-

bel d’economia l’any 1971, va formular una teoria que

que normalment les polítiques mediambientals s’han

sos estudis (Angus Maddison), però la distribució desi-

demostrava que a mesura que la riquesa d’un país

centrat molt en la reducció dels contaminants sense

gual continua. Oxfam apuntava a principis d’aquest

augmenta, la relació entre equitat i ingrés s’anava de-

pensar en les causes. Actualment estem vivint un mo-

any 2016 que les 62 persones més riques del planeta

teriorant fins a un punt determinat on es retornava a

ment de canvis que no tenen precedents a la història

tenen tanta riquesa com la meitat de la població que

l’equitat inicial. Aquesta mateixa relació en forma de

de la humanitat, i aquest fet ha forçat les institucions

té menys recursos, és a dir uns 3.600 milions de per-

“U” invertida s’ha extrapolat també a la relació entre

a plantejar objectius centrats en les forces que mouen

sones. Aquestes diferències es posen de manifest so-

creixement econòmic i sostenibilitat, per tant a me-

el creixement demogràfic i l’economia. La comunitat

bretot comparant els països desenvolupats amb els

sura que els ingressos augmenten, augmenta també

global ha entès que per actuar sobre el problema del

més desfavorits.

la capacitat d’invertir en millores ambientals, la preo-

canvi climàtic, la biodiversitat i la degradació dels re-

cupació per la qualitat de vida i la predisposició a apli-

cursos naturals, cal actuar sobre les principals forces

Desenvolupament econòmic

car millores. Actualment, però, encara persisteixen

motrius. En definitiva, si no aconseguim globalitzar el

Durant el segle XX la producció econòmica global

moltes desigualtats pel que fa per exemple a l’accés

benestar, la tecnologia i el creixement econòmic dels

va créixer més de vint vegades, mentre que, segons

bàsic a l’energia. Es calcula que més de mil milions de

territoris més desfavorits, no hi ha cap esperança per

Angus Maddison, l’extracció de materials va créixer

persones no tenen accés a l’electricitat i per tant de-

a la vida sobre la terra.

Monforestal

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

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

Aproﬁtament forestal
Manteniment de parcel·les
Venda de llenya
Tel. 93 830 57 62
M. 608 006 304

info@monforestal.es
www.monforestal.es

JORDI CABANAS
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Transports, Mudances i Més:
un nou concepte de logística a preus low cost
Tot i que una mudança pot ser el preàmbul d’una etapa

econòmica que suposa, difícilment assumible per a moltes

il·lusionant i plena de projectes, aquest tràmit esdevé

famílies. Per aquest motiu, i amb el propòsit de fer-los costat

sovint un veritable trasbals: no només per la necessitat

en tot aquest procés, agilitar-lo al màxim i oferir un servei

de garantir la integritat i la recuperació dels efectes

òptim als preus més competitius del mercat, neix Transports,

personals després del trasllat, sinó també per la despesa

Mudances i Més.

D
Redacció

De fet, la creació d’aquesta nova empresa de Vic és producte de les vivències dels seus

nal qualificat i amb un operari en nòmina amb una dilatada experiència.

fundadors. “La idea de posar en marxa Transports, Mudances i Més va sorgir després
de fer una mudança, així com de diverses experiències de la nostra vida privada que

Un extens ventall de serveis

ens van permetre constatar que els preus dels pressupostos eren més cars que no pas

De tota manera, Transports, Mudances i Més no només s’encarrega de la mudança,

els mobles”, explica Oliver González, un dels fundadors. Així mateix, González també

sinó que també brinda altres serveis, com ara el buidatge de pisos, recollida i trasllat a

destaca que els problemes amb el preu del transport no es limitaven al moment de

la deixalleria d’objectes vells, un espai guardamobles a Sant Hipòlit de Voltregà i el des-

dur a terme una mudança “Quan anàvem a botigues de mobiliari i decoració, el preu

muntatge, embalatge, instal·lació i encaix de mobles i electrodomèstics.

del transport superava el de la compra que havíem fet”, assenyala. Precisament va ser

“El nostre compromís és arribar on no pot arribar el client, sia un particular o una em-

aquesta situació recurrent allò que els va animar a endegar l’empresa.

presa —assenyala González—, per això li donem suport en el dia a dia: si vol, podem
recollir mobiliari a la botiga on l’ha adquirit, portar-lo a l’adreça que ens indiqui i ocu-

Mudances econòmiques i personalitzades

par-nos del muntatge”. Una possibilitat que també és vàlida en el cas de compravenda

L’objectiu de Transports, Mudances i Més és posar a l’abast dels seus clients solucions

d’objectes de segona mà entre particulars o de compres a l’engròs.

logístiques a baix cost i a la carta. “Els serveis els escullen els clients, segons l’import
que vulguin pagar o allò que necessitin”, indica González.

Trasllat de documentació, paquets i persones

Un dels grans al·licients d’aquesta nova empresa, l’aspecte econòmic, té a veure amb

A més, també assumeix el trasllat de documents, paquets i persones que viatgen amb

la innovadora fórmula que aplica: a diferència de les companyies convencionals, no

embalums o material pesant, com per exemple grups d’excursionistes amb bicicletes

tarifa per quilometratge o per hores, sinó que hi aplica un preu tancat. “Entenem que

de muntanya o bandes de música.

el temps és temps, i no es pot quantificar amb diners: nosaltres cobrem per donar un

Actualment, l’empresa arriba a tota la Península, incloent-hi Portugal i Andorra. El ser-

servei, i l’hi dediquem totes les hores que calguin”, diu la responsable. Fins i tot, per

vei s’ofereix sempre individualment, ja que els desplaçaments contractats es fan no-

abaratir encara més el pressupost, l’empresa proposa a tots aquells que ho desitgin

més per a un únic client. •

de participar en les tasques de la seva mudança. Tots els preus inclouen l’IVA i una assegurança amb la que es vol garantir la tranquil·litat del contractant.

Per a més informació

L’import final del pressupost dependrà del volum dels objectes que s’hagin de traslladar, la distància i la prestació d’altres serveis addicionals que se sol·licitin. En aquest
sentit, Transports, Mudances i Més posa a l’abast dels seus clients tota mena de facilitats, com ara plataforma elevadora, camionetes, transport de pianos i remolcs per a
motos. Per a prestar aquests serveis, l’empresa compta amb la col·laboració de perso-

transportsmudancesimes@gmail.com

Instal·lacions

Especialitzats en la fabricació i el muntatge
de canonades en acer inoxidable i en
acer al carboni en els sectors Industrial,
Alimentari i Farmacèutic.

info@caminox.es • T 672069104 • T 672069108

