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Mafesa consolida els seus serveis
de tractament del ferro
Redacció

E

En el context econòmic actual, escollir empreses capaces d’oferir serveis i soluci-

centres de distribució coordinats permet que el client pugui escollir entre nombro-

ons integrals és una de las claus per millorar la competitivitat de qualsevol nego-

sos articles de diverses dimensions.

ci i diferenciar-se dels competidors. Aquest és precisament un dels objectius de
Mafesa, creada a Vic el 1958 i dedicada a la distribució de productes fèrrics, ser-

D’altra banda, Mafesa va concentrar dos anys enrere tots els serveis de tall làser,

veis de tall i elaboració de ferralla per a la construcció. Des de la seva fundació, la

oxitall i plasma HD en una única ubicació, amb la voluntat de reforçar aquesta línia

firma ha treballat constantment per ampliar la seva oferta comercial i la qualitat

de negoci. Aquesta acció estratègica va precedir una inversió considerable en per-

dels seus serveis.

sones i mitjans tècnics per impulsar encara més la qualitat del servei. “La millora
ha estat notable, i hem aconseguit entrar a nous sectors d’activitat tal com s’havia

Així mateix, Mafesa ha potenciat en els últims anys la seva proposta de valor mit-

planificat”, assenyala Eduard Brunet. De la mateixa manera, el responsable també

jançant la incorporació de nous serveis i la millora dels ja existents. Un compromís

posa l’èmfasi en la consigna de no abandonar aquesta línia de treball: “Tot i això,

que respon a un únic propòsit: oferir productes més acabats i més ajustats a les

hem de continuar progressant i creixent en oferta, volum i qualitat de servei”.

demandes i necessitats dels clients.
En l’actualitat, l’empresa disposa de més de 130 empleats distribuïts en sis centres
Per a garantir-ne una satisfacció total, Mafesa inverteix contínuament en la con-

d’activitat repartits per tot Catalunya: Vic, Canovelles, Figueres, La Seu d’Urgell,

tractació dels millors professionals i l’adquisició de maquinària d’última generació,

Palafolls i Seva. Mafesa ha basat el seu pla d’acció en situar les seves instal·lacions

preparada per dotar de més recursos i més acurats a la companyia. Sense anar més

a prop dels seus clients, ja que considera aquesta proximitat com un aspecte irre-

lluny, la companyia ha renovat enguany la línia de tall de bigues i tubs amb la ma-

nunciable en la seva filosofia empresarial.

quinària més actual. Aquesta millora ha incrementat velocitat de tall i ha facilitat
la manipulació dels materials, circumstància que es tradueix en un increment de

Bones perspectives de futur

producció.

Malgrat el context de crisi econòmica, la facturació de Mafesa s’ha incrementat en
els darrers anys, fent que l’empresa es mostri optimista amb les seves expectatives

Potser l’exemple més clar és la línia de granallat i pintura, incorporada ara fa tres

de futur. L’ampliació de la seva oferta amb nous serveis associats al producte, la

anys. En paraules de la direcció de l’empresa, aquesta innovació ha superat les ex-

internacionalització de les vendes i la recuperació del mercat han estat alguns dels

pectatives creades i, actualment, la majoria de les bigues ja surten de la cadena

punts clau d’aquest creixement. Brunet també destaca el seu potencial de millora,

productiva granallades i pintades. “Els clients han valorat l’estalvi que els suposa

alhora que anuncia que s’està treballant en importants projectes de millora dels

en temps, esforços i diners en el seu procés de preparació dels materials”, explica

processos interns, adreçats a millorar la seva relació amb el client. •

Eduard Brunet, gerent.
Per a més informació

Un extens ventall de productes i serveis
Mafesa està preparada per oferir un extens estoc i una gran varietat de productes
—com ara tubs, bigues o xapes— de manera immediata. El fet de disposar de sis

mafesa.com
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LA NOVA INDUSTRIALITZACIÓ
Amb unes fortes arrels en el passat, la indústria torna a prendre un paper protagonista després de la crisi dels darrers anys,
posant en dubte el concepte de pèrdua de teixit industrial. Noves formes d’economia productiva vénen per substituir els sectors
tradicionals que van permetre el desenvolupament de la cultura de la fabricació, la qualitat i el disseny.

Redacció

L

La inauguració del Museu de la Torneria a Torelló

Indústria” afirmant que aquest sector genera en to-

exportacions catalanes han arribat a 48.583 milions

aquest novembre ens va transportar cap a una època

tal el 66% del valor afegit de l’economia a Catalunya,

d’euros, xifra que és un 2,1% superior a la del mateix

on el sector tèxtil i el sector de la fusta tenien una in-

és a dir que produeix 2 de cada 3 euros. Aquest nou

període de l’any passat i significa un nou rècord his-

fluència decisiva en la vida de les persones, marcant

concepte trencava el mite de la desindustrialització

tòric. De la mà de la indústria les exportacions cata-

la seva economia però també deixant una forta cul-

del territori. Si adoptem el mateix criteri que la Unió

lanes, tot i el dèficit comercial que les fa dependents,

tura industrial, una manera de ser. A finals de segle

Europea, el sector industrial actual hauria d’incloure

continuen batent rècords. Els sectors de l’economia

XIX a Torelló hi havia un total de trenta-sis torneries

els serveis destinats a la producció que depenen de

catalana més actius en les vendes a l’exterior, i que

de les cinquanta amb persiana oberta a tota la pro-

les activitats manufactureres, com poden ser trans-

concentren el 60,8% del total de les exportacions ca-

víncia de Barcelona. És conegut que el sector de la

ports, energia, finances i comunicacions. A l’any 2015

talanes, van ser el químic, amb 12.789,5 milions d’eu-

torneria fabricava rodets de fil i bitlles, caps de con-

una actualització del citat estudi arribava a la conclu-

ros de vendes a l’exterior; els béns d’equipament amb

tinua, tubs de metxera per empreses tèxtils com Fa-

sió de què el 50% de l’economia catalana depèn del

9.069,8 milions; i l’automòbil, amb 7.663,2 milions

bra i Coats de Borgonyà. La indústria de la torneria va

sector industrial, bàsicament perquè el sector serveis

d’euros.

patir la forta competència del plàstic que va passar a

que depèn de la indústria (una nova forma d’econo-

Tot i els canvis socials i econòmics podem dir que la

fabricar de forma més competitiva tots aquests pro-

mia industrial) ha tingut un gran creixement. L’estudi

Indústria continua marcant encara l’economia i tam-

ductes, i el tèxtil va patir la crisi que tots coneixem a

planteja que l’objectiu de reindustrialitzar Catalunya

bé el tarannà de les persones dins un territori que,

partir dels anys 70 amb la globalització que es va em-

no s’hauria de basar només en fer créixer el pes de la

des d’aquesta nova perspectiva, podem dir que té un

portar la fabricació de fil, i també les pelleries, cap a

indústria tradicional, sinó en desenvolupar la nova

caràcter marcadament industrial. Efectivament, la

països de baix cost.

indústria basant-se en tots els serveis que treballen

vella indústria centrada en la fabricació, recolzada

Tot i la desfeta relativament recent dels sectors in-

per les fàbriques oferint innovació, tecnologia o dis-

per un sector serveis cada vegada més potent, ha de

dustrials tradicionals i les successives crisis patides,

seny.

constituir una nova indústria que defensi les posici-

com la darrera de l’any 2009, el nostre territori en-

ons dins d’una economia global, a partir de la innova-

cara està marcat per la cultura industrial. Precisa-

Les exportacions catalanes continuen marcant nous

ment a l’any 2009, de la mà d’Ezequiel Baró va sortir

rècords. Al mes de setembre Catalunya va exportar

un estudi encarregat pel Departament d’Innovació,

per valor de 5.746,4 milions d’euros, un 2,4% més que

Universitat i Empresa que treia el concepte de “Nova

al setembre de l’any passat. De gener a setembre les

DES DE 1987
DONANT QUALITAT I SERVEI
C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa
08512 Sant Hipòlit de Voltregà
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Fira de la Biomassa 2017: tecnologia i negocis
per una gestió sostenible del bosc
Una nova edició de la Fira de la Biomassa tindrà lloc a Vic els dies 23, 24 i 25 de febrer dins el Recinte Firal del Sucre de Vic. La Fira

jordi cabanas

s’adreça a totes les empreses vinculades al sector de la Biomassa que poc a poc es consolida a Catalunya dins el sector forestal.

Mostres de matèria prima de biomassa

A
Redacció

A principis d’any, dins de les Jornades Professionals de

factura al voltant de 400 milions d’euros i dóna feina

per a usos tèrmics, malgrat l’escenari de preus baixos

la Biomassa de Catalunya, fent balanç de l’evolució del

a set mil persones. Fent balanç dels darrers mesos, els

del sector dels combustibles fòssils i un hivern de cli-

sector, va quedar palès que poc a poc les empreses re-

seus representants comenten que el sector de la bio-

matologia suau.

lacionades amb combustible forestal van consolidant

massa per finalitats energètiques ha aguantat bé la

volum de negoci, amb la instal·lació en els darrers dos

crisi i no ha parat de créixer en els darrers anys.

La Fira de la Biomassa serà el proper mes de febrer un
punt de trobada per a les iniciatives públiques i priva-

anys de més de 1.800 noves calderes de biomassa.
El sector de la producció d’estella i de pèl·let ha aug-

La valoració de la biomassa per a ús tèrmic facilita una

des que tenen com a objectiu potenciar el sector. A

mentat fins a les 270.000 tones i 49.000 tones res-

gestió sostenible del bosc. Catalunya té aproximada-

banda de participar com a expositor, la Fira de la Bio-

pectivament, duplicant-se el nombre d’empreses que

ment 2 milions d’hectàrees de superfície forestal, de

massa obre altres possibilitats com poden ser la pre-

treballen dins el sector. L’aprofitament de la biomassa

les quals 1,3 milions corresponen a superfície arbrada

sentació d’un producte o d’un servei dins el marc de la

és actualment una prioritat per les Administracions

i per tant es tracta d’un recurs abundant, l’explotació

Fira o bé participant en els primers Premis Biomassa

i és un exemple de col·laboració entre sector públic i

del qual té efectes positius per a la prevenció d’incen-

de Catalunya. Perquè el sector de la biomassa és una

privat. Ja a finals del 2015 la constitució del Clúster de

dis, l’ús d’energies renovables, la disminució d’emissi-

realitat, però també un sector en ple creixement que

la Biomassa i la posada en marxa del portal www.bi-

ons de gasos d’efecte hivernacle i la generació al terri-

té unes necessitats tecnològiques importants i que

omassacat.cat han ajudat a crear noves oportunitats

tori de llocs de treball estables. Actualment el consum

necessita recursos i capacitat emprenedora per acon-

de creixement. Un total de 38 empreses es van adhe-

de biomassa forestal per a usos tèrmics, segons da-

seguir potenciar la innovació. L’objectiu és aconseguir

rir dins el clúster per tal de cohesionar el sector, fer-lo

des publicades pel Govern de la Generalitat en el seu

que el sector de la biomassa evolucioni per tal de què

créixer i comunicar de forma correcte la seva activitat

balanç per a l’any 2015, se situa sobre els objectius

contribueixi a què els productes del bosc puguin tenir

a la resta dels ciutadans. En primer lloc perquè no es

plantejats per l’horitzó 2020, augmentant un 15,20

una sortida comercial, mediambientalment sosteni-

vegi com una amenaça pels boscos, i en segon lloc

% a l’any 2015. Segons l’estudi esmentat els resultats

ble i econòmicament profitosa per tots els actors que

per aconseguir que es valori un sector econòmic que

confirmen la tendència positiva del sector biomassa

hi participen. •

pelletelegance
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LA VALL D’HOSTOLES: IMAGINAR
EL PASSAT i GAUDIR DEL PRESENT

Formada pels municipis de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d’Hostoles, la Vall d’Hostoles ens obre les portes a un territori
integrat dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb moltes rutes per descobrir, racons amb fonts i gorgues
així com també antics castells, masies i elements arquitectònics que ens permetran trepitjar els indrets on els remences
lluitaven pels seus drets contra els senyors feudals d’Hostoles, o bé imaginar la vida de les antigues colònies industrials amb
les seves fàbriques tèxtils. Un territori on no hi manquen oportunitats per caminar, aprendre i gaudir d’una bona taula a
través dels seus restaurants de cuina remença i volcànica o bé dels establiments que ofereixen productes artesanals.

SANT FELIU DE PALLEROLS

E

Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
ELS EIXOS BÀSICS QUE DEFINEIXEN AQUESTA VILA SÓN: LA SEVA HISTÒRIA I EL SEU PATRIMONI, LA CULTURA I LA

Tot el municipi va ser el centre del famós vescomtat

TRADICIÓ I EL PAISATGE. DE LA SEVA COMBINACIÓ EN SURT UN MUNICIPI EQUILIBRAT, SENSE GRANS OSTENTA-

d’Hostoles, antic territori feudal ple de masies remen-

CIONS QUE HA SABUT CONSERVAR, ENRIQUIR I ADAPTAR TOT L’HERETAT AMB LA MODERNITAT I FER DE LA PO-

ces. Dins del terme municipal de Sant Feliu de Palle-

BLACIÓ UN LLOC MOLT PREUAT PELS QUE HI VIUEN I TAMBÉ PELS QUE EL VISITEN. L’ENCAIX ENTRE TOT AQUEST

rols s’alça El Castell d’Hostoles, la principal fortificació

PÒSIT I ELS CANVIS NECESSARIS QUE TOTA SOCIETAT EVOLUCIONADA REQUEREIX, HA OPERAT D’UNA MANERA

de la Vall i un dels principals focus del feudalisme. És

MAGNÍFICA MODELANT LA VILA QUE AVUI TROBEM, ORDENADA, SOSTENIBLE I D’UNA GRAN BELLESA.

el símbol de la història de la Vall. Actualment l’Ajuntament ha promogut obres de consolidació i reforma,

El municipi de Sant Feliu de Pallerols està situat a la

ra, la Cellera, els estrets carrerons que la circumden

molt necessàries pel seu estat ruïnós, d’una gran im-

capçalera de la Vall d’Hostoles. Tot el municipi forma

conserven encara l’estructura dels seus orígens.

portància perquè posen en valor un monument que

part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Gar-

L’actual plaça el Firal, reclosa encara i a la que s’hi ac-

ha estat clau en la història de Sant Feliu de Pallerols,

rotxa i, una part de la zona sud, de l’Espai d’Interès

cedeix pels quatre carrerons estrets que conserven la

de la Vall i també de Catalunya.

Natural del Collsacabra. El nucli de la població està

sentor dels seus orígens, era el lloc de convocatòria de

travessat pel riu Brugent i li dóna identitat i bellesa.

la Universitat de la Vall en el segle XIV.

Sant Feliu de Pallerols, en la seva vessant més cultu-

A partir de l’ Edat Mitjana era també una font impor-

Per posar en valor les empremtes materials d’aquest

ral, és una vila de músics importants i artistes desta-

tant de riquesa: s’hi troben 20 molins fariners i dra-

passat, l’Ajuntament va impulsar el Pla Especial de

cats. Amb una interessantíssima tradició folklòrica: el

pers, molts d’ells rehabilitats. Es pot visitar el Molí de

Protecció i Millora del Centre Històric per tal de garan-

Ball dels Cavallets Gegants i Mulassa que junt amb la

la Conqueta que funciona com en els vells temps.

tir el seu futur com a factor d’identificació col·lectiva a

festa major ha estat declarat pel govern de la Genera-

Cal fer esment del casc antic de la vila, l’antiga Sagre-

cuidar i potenciar.

litat Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

Ajuntament de

Sant Feliu
de Pallerols
Vall d’Hostoles — La Garrotxa
www.santfeliudepallerols.cat

Crta. d’Olot 43
Sant Feliu de Pallerols

BAR DE L’ESTACIÓ
Tapes, embotits i carns a la brasa

Telèfon
Mòbil

972 44 44 74
630 53 15 33

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS
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Perspectiva del riu Bruguent que travessa el Municipi

Una imatge del Pescallunes

Castell d’Hostoles

Seria un gran error al parlar de Sant Feliu de Pallerols si

d’efecte donant valor a la seva llegenda més estima-

tures que ha sabut mantenir, modernitzar i n’ha fet

no féssim esment als seus paratges naturals que confi-

da. Són pescallunes, ho explica la llegenda sobre un

de noves pensant en les necessitats futures. Va ser

guren el seu paisatge. Envoltat de muntanyes verdes i

somiador que volia pescar la lluna amb un cove en les

de gran importància pel municipi la redacció del Pla

de boscos frondosos, de volcans, del propi riu Brugent

aigües del riu Brugent i s’hi reconeixen. El visitant tro-

d’Ordenació Urbanística Municipal que representa

que conforma una vegetació de gran interès, de les se-

ba al bell mig de la població sobre el riu Brugent l’es-

l’ordenació integral del municipi i que garanteix el seu

ves fonts... tot en el seu conjunt convida a passejar per

cultura d’un “Pescallunes” i, actualment recuperada,

desenvolupament sostenible

indrets que et sorprenen i a poc a poc et captiven.

la Lluna dins un cove. Són elements representatius del
tarannà dels santfeliuencs que han volgut promocio-

Viure o bé visitar o estiuejar en aquesta vila acollido-

Amb esperit conciliador entre el passat i el present,

nar i sempre que poden en fan referència.

ra per naturalesa és reconfortant, per això és diu que

Sant Feliu de Pallerols també ha sabut donar un punt

El Sant Feliu de Pallerols d’avui és ric, amb infraestruc-

SANT FELIU DE PALLEROLS, ET PESCA!!! •

CA LA
MATILDE

Ripoll

Olot
Vall
d’en Bas

Figueres
Santa Pau

• Sant Feliu de Pallerols

Vic

Girona

BAR RESTAURANT
Des de 1985

Ctra. Olot, 42
17174 St. Feliu de Pallerols
Girona (La Garrotxa)

OFERIM EL MILLOR SERVEI I
TROBEM SOLUCIONS PER A
QUALSEVOL TIPUS DʼACTUACIÓ

RESERVES
Tel. 972 44 42 69
calamatilde@gmail.com

C. Escultor Lluís Curòs Morató, 2
Polígon Industrial de La Serra
17176 Sant Esteve dʼen Bas

972 263 858

garrotxa@garrotxaserveis.com
www.garrotxaserveis.com
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LES PLANES D’HOSTOLES
Ajuntament de les planes d’Hostoles

L

Les Planes d’Hostoles és un municipi situat a la Vall d’Hostoles, format pel nucli urbà de Les Planes, els pobles de Cogolls, Les Encies i el

llogarret de Sant Pere Sacosta. Es poden distingir dos sectors ben diferenciats: a la riba dreta del riu Brugent s’enfila abrupte el vessant
de la serra del Puig del Moro, limitada pels espadats calcaris que poc més enllà configuren l’altiva cinglera del Far; a la riba esquerra,
per contra, el relleu muntanyenc és més esglaonat i amb valls més suaus com la vall de Cogolls, limitada a l’est per la serra de les Medes,
contrafort meridional de la serra de Finestres. La capçalera de la vall d’Aiguavella o de Vallac, la vall del torrent del Clot de les Banyes i

JORDI CABANAS

TURISME GARROTXA

el llogarret de Les Encies també es troben dins el terme municipal.

Perspectiva del municipi on es veu l’església de Sant Cristòfol.

El codi QR que dón accés al web patrimoni.garrotxa.cat

Aquest variat paisatge és l’escenari ideal pels amants

A banda de llocs d’interès natural, les Planes d’Hosto-

municipal, seguint el fil argumental d’un mateix ele-

del senderisme i la BTT, ja que és un bon punt de con-

les també destaca pels seus elements d’interès cul-

ment patrimonial, cultural, històric o natural.

fluència d’un gran nombre de camins senyalitzats;

tural. Són rellevants les esglésies de Santa Maria de

com la Via Verda, el camí de Sant Jaume, el GR 83, di-

les Encies, Sant Cristòfol de Cogolls, la de Sant Cris-

Concretament pel nucli de Les Planes d’Hostoles

versos itineraris i parcs de salut i algunes rutes de l’ex-

tòfol de Les Planes i la de Sant Pere Sacosta. El castell

podem destacar les següents propostes:

tensa xarxa de senders Itinerànnia.

d’Hostoles i el castell de Puig-Alder són dos dels vesti-

1.El camí dels remences: aquesta ruta condueix a

El projecte Itinerànnia neix amb la voluntat de recu-

gis remences més importants de la zona.

més de 500 anys enrere, quan molts pagesos catalans

perar camins històrics i actualment inclou 2.500 km

Una altra forma de descobrir el patrimoni cultural

sotmesos a condicions d’esclavitud i determinats cos-

de rutes marcades entre les comarques del Ripollès,

i natural de Les Planes d’Hostoles és seguint les pro-

tums feudals, coneguts com els Mals Usos, prengueren

la Garrotxa i l’Alt Empordà. De les que passen per les

postes de Garrotxa Cultour, un projecte turístic que

les armes contra els senyors feudals. Es ressegueix la

Planes d’Hostoles, destaquem la ruta de Sant Pere

recull més de 200 elements d’interès del territori. A

història d’aquesta revolta social, la revolta dels remen-

Sacosta, la ruta del Far, i les rutes dels gorgs: gorg de

partir de l’Inventari de Patrimoni Històric de la Garrot-

ces, de la mà del líder remença més recordat i estimat,

Can Poeti, gorg de la Plana, gorg del Molí dels Murris

xa s’han creat 15 propostes temàtiques específiques.

Francesc de Verntallat, i es visiten els indrets escam-

i el gorg de Santa Margarida. Aquesta xarxa disposa

Cadascuna inclou elements de diversos municipis,

pats per les viles i muntanyes del sud de la Garrotxa

d’una aplicació per a mòbil gratuïta amb tota la infor-

creant així rutes que no es circumscriuen, en la ma-

que hi van estar vinculats, com el castell d’Hostoles i el

mació referent als itineraris i serveis turístics que es

joria de casos, a un únic indret, sinó que conviden al

de Puigpardines, l’ermita de Sant Salvador, la casa Jon-

poden trobar al voltant d’aquests.

visitant a recórrer diferents espais de més d’un terme

quer, el molí de la Conqueta o l’ermita de Finestres.

Terrenys
urbanitzables
molt cèntrics a

308 m2 — 65.000€

Casa de poble en venda o lloguer a

409 m2 — 95.000€

Tota reformada a estrenar, 2 habitacions + espai multiús diàfan 50 m2, parets
de pedra i llar de foc, terra hidràulic,
2 banys i terrassa.

Les Planes d’Hostoles 961 m2 — 195.000€
Telèfon

686 787 727

2.287 m2 — 320.000€
3.462 m2 — 495.000€

Les Planes d’Hostoles
Lloguer 550€/mes.
Venda: 155.000€

Telèfon

686 787 727
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2.La Garrotxa modernista: a la Garrotxa, i especialment a Olot, aquest és l’estil
del qual més i millors exponents hi ha després del romànic. La ruta comença amb
un passeig per Olot, per visitar edificis modernistes com la Pastisseria Ferrer, la casa
Pujador o Can Escubós, i continua per alguns pobles de la comarca que també van
acollir aquest impuls creatiu, com Sant Feliu de Pallerols o Les Planes d’Hostoles on es
pot visitar els edificis de les Escoles, Can Garay i la Torre dels Tilers.
3.Patrimoni industrial: En aquesta ruta es recorren fàbriques, canals, xemeneies i
altres construccions fabrils, testimoni de l’economia industrial de la Garrotxa. Es viatja
per la història, des dels molins fariners d’abans de la revolució industrial fins a l’embranJORDI CABANAS

zida econòmica que va comportar la industrialització de la comarca des de finals del
segle XIX fins a principis del XX. El viatge s’articula a partir de dos dels principals rius de
la comarca: el Fluvià, d’Olot cap a llevant, i el Brugent, que s’endinsa cap a la Vall d’Hostoles, a les ribes dels quals es van crear les indústries per tal d’aprofitar la força de l’aigua.

Salt del Molí dels Morris

Garrotxa Cultour es complementa amb una detallada senyalització al territori.

l’oportunitat de descobrir tot el que la Garrotxa li ofereix.

Els senyals instal·lats als diferents municipis de la Garrotxa contenen un text breu
que conté informació bàsica de l’element d’interès: amb una fotografia, un mapa

El projecte es fonamenta en l’ús de les noves tecnologies per proporcionar al visitant

de situació, la referència a una pàgina web i un codi QR, que dóna accés al web

el coneixement del territori i millorar la seva experiència. Destaca la creació d’una

patrimoni.garrotxa.cat, on es poden obtenir més dades del recurs identificat. A

aplicació mòbil gratuïta, Garrotxa Cultour, que es pot descarregar a través de Go-

més, a cada municipi s’ha col·locat una cartellera amb informació de les propos-

ogle Play i Apple Store, i que inclou les 15 propostes temàtiques en 4 idiomes, faci-

tes temàtiques i recursos del patrimoni propers. Tot perquè el visitant no perdi

litant a l’usuari la localització de més de 200 indrets patrimonials de la Garrotxa. •

LA CASETA

Vall
d’en Bas

Vic

Especialitat en Escudella i carn dʼolla
Esmorzars de forquilla
Menú i carta
Dilluns tancat

Figueres

Olot

Ripoll

BAR RESTAURANT

Santa Pau
• Sant Feliu de Pallerols
• Les Planes D’Hostoles
• Amer

Girona

Tel. 972 44 80 33 · 629 801 656
Web: lacaseta.guia.cat
Email: naspredacolomer@hotmail.com
Av. Narcís Arnau, 7 · 17172 — Les Planes dʼHostoles

CASA DE CURRY
INDIAN RESTAURANT
AV. NARCÍS ARNAU 17
LES PLANES D’HOSTOLES, GIRONA
659 599 477 - 666 65 69 77
12.30 - 16.30 — 18.15 - 23.15
cassadecurry@gmail.com

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

TOUS
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Rosa Tous

Imatge de la família Tous

,

vicepresidenta corporativa de Tous

“Les empreses familiars
concentren gairebé el 60% de
l’ocupació total a Catalunya”
Si algú ens demanés pensar en un ós emblemàtic, de ben segur que la resposta seria quasi unànime: l’inconfusible emblema de
Tous. Darrere d’aquesta icona omnipresent, creada el 1985 de manera pràcticament fortuïta, s’amaga una idea providencial de
Rosa Tous i Oriol (Barcelona, 1966). Graduada pel Gemological Institute of America, diplomada en Alta Direcció d’Empreses per
l’IESE i néta del fundador d’una de les multinacionals catalanes més prestigioses, és també vicepresidenta corporativa d’aquesta
companyia. Més de 3.500 treballadors, 500 botigues a més de 50 països i una facturació de 368 milions d’euros el 2015 són la targeta
de presentació d’una companyia que, més que una empresa de joies, ha esdevingut una joia d’empresa.

L

Cèlia Roca

La història de Tous arrenca el 1920 amb un taller

çar a personalitzar joies per a les seves clientes, con-

cos, divertits i innovadors, allunyant-se de la joiera tra-

de reparació de rellotges a Manresa. Com es pro-

vertint-les en peces modernes i més actuals. L’èxit

dicional. L’entrada al món de la marroquineria no es va

dueix el salt a la joieria i la marroquineria?

d’aquests primers dissenys la va portar a crear un ta-

produir fins l’any 2000, quan vam decidir apostar per

Després de casar-se l’any 1965, els meus pares, Salva-

ller de joiera propi amb el que va començar a dissenyar

la diversificació del negoci, tot estenent la nostra acti-

dor i Rosa, es van fer càrrec de la joieria del meu avi

les seves pròpies creacions. Des d’aleshores, Tous s’ha

vitat a la producció d’accessoris de moda i fragàncies.

Salvador. Als anys setanta, la meva mare va comen-

convertit en un referent de la joieria amb dissenys fres-

Gràcies a la capacitat creativa i de fabricació de l’em-
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resultats com el 18% de creixement que Tous

Als negocis que volen
obrir-se a l’estranger,
els diria que segueixin
les claus del nostre èxit
internacional: mantenir
estretes relacions amb
els socis, saber escoltar
i adaptar-se ràpidament
a les necessitats de
cada mercat”

Tous va aportar al món
de la joiera el concepte
del luxe assequible,
allunyant-se dels
paràmetres de la
joieria tradicional que
dominaven el sector”

va registrar durant el 2015?
Darrere del nostre èxit hi ha passió pel treball i el
rigor, a més de valors com la responsabilitat i l’exigència. Tot plegat ha fet que Tous esdevingui allò
que és avui. Per a nosaltres, és important seguir
avançant. Per això, combinem la tradició artesanal
joiera que vam heretar dels nostres avis amb els
últims avenços en tecnologia, fet que ens permet
tenir una capacitat de producció de prop de tres milions de peces anuals.
Quins són els avantatges i inconvenients de
treballar en família?
Per a mi sempre ha estat un plaer treballar a l’empresa familiar. Des que vaig començar com a de-

presa, llencem unes 50 noves col·leccions de bosses i

seva projecció. Quin n’és el valor diferencial pel

pendenta en una de les joieries, abans d’encar-

marroquineria a l’any.

que fa a altres firmes de joieria?

regar-me de posar en marxa el departament de

Tous va aportar al món de la joiera el concepte del luxe

màrqueting i comunicació, fins arribar al moment

La dècada de 1990 va marcar l’expansió interna-

assequible, allunyant-se dels paràmetres de la joieria

actual, en què ocupo els llocs de direcció de la com-

cional de la companyia. Què va impulsar aquesta

tradicional que dominaven el sector. Vam democratit-

panyia juntament amb les meves germanes. Per a

decisió?

zar el mercat, tot creant joies de línies senzilles, adap-

nosaltres, un dels llegats més importants que ens

Als anys noranta, les meves germanes i jo ens vam

tades al dia a dia i pensades per a una dona actual de

han deixat els nostres pares és l’amor per la joieria

incorporar a l’empresa familiar per donar suport als

qualsevol edat. Obrir el món de la joiera al gran públic

i la passió per la nostra feina. Per això, poder treba-

nostres pares. Vam treballar en allò que esdevindria

ha estat una de les claus del nostre èxit, i hem estat

llar en un ambient familiar en allò que t’apassiona

l’inici de l’expansió de Tous, primer a nivell nacional,

fidels a aquest concepte a tots els països on som pre-

només pot comportar avantatges.

i després a nivell internacional, amb l’obertura de la

sents.

primera botiga al Japó l’any 1996. Per què vam sortir

Com valora la situació actual de l’empresa fa-

fora? Perquè les coses ens anaven bé a Espanya i era

Sense obviar aquesta voluntat d’arribar a un pú-

miliar a Catalunya?

el moment de fer-ho. Vam innovar amb un model de

blic extens, com en descriuria el client objectiu?

L’empresa familiar és un pilar molt important dins

societats participades que ens van permetre créixer a

Tenim un públic molt ampli, atesa la gran diversitat

de l’estructura productiva catalana. Un 65% de les

gran velocitat. Amb només 10 anys, vam aconseguir

de les nostres gammes de productes i al seu posicio-

empreses catalanes són empreses familiars i con-

consolidar la marca.

nament com a luxe assequible. Som una marca d’es-

centren gairebé el 60% de l’ocupació total del ter-

perit jove que transmet conceptes universals com

ritori. Tot i les dificultats viscudes els últims anys

Per descomptat, l’aposta no podria haver anat

la tendresa i la diversió, i això fa que el nostre target

i en ple procés de globalització, l’empresa familiar

millor. Quines recomanacions donaria a aquells

sigui molt extens. El nostre esperit innovador ha per-

continua sent el motor de l’economia, atesa la seva

negocis que es plantegen la internacionalització?

mès que la marca evolucioni juntament amb els nos-

importància en la creació de llocs de feina i l’incre-

A Tous hem treballat molt per convertir-nos en allò

tres clients.

ment de les seves exportacions a l’estranger.

tinents. Com a consell, els diria que segueixin les

Doni’m més pistes sobre aquests trets.

Permeti’m una pregunta més personal: el seu

claus del nostre èxit internacional: mantenir estretes

Ens agrada definir Tous com una marca tendra, diver-

àmbit d’especialització i la seva gran passió

relacions amb els socis, saber escoltar i adaptar-se

tida i d’esperit jove. Tendra, pels dissenys càlids, que

són les gemmes. Com explicaria el poder de

ràpidament a les necessitats de cada mercat. Però

evoquen records de la infantesa. Divertida, perquè

fascinació que han exercit des de sempre?

sobretot, els recomanaria que no tinguin por d’ar-

amb les nostres joies i complements, intentem pro-

De petita, em recordo a mi mateixa agafant pedres

riscar-se. Cal sortir fora, cal fer la prova i no tenir por

vocar un somriure i que els clients se sentin radiants

de colors i fent-me polseres. Sempre m’han agradat

d’equivocar-se.

lluint-les. I d’esperit jove, perquè Tous no té edat. L’es-

molt. Quan vaig ser una mica més gran, vaig deci-

perit jove és una actitud.

dir formar-me professionalment en aquest camp i

que som avui: una marca global present als cinc con-

S’ha referit a les demandes específiques dels di-

vaig anar als Estats Units a estudiar Gemmologia.

versos mercats on opera l’empresa. Com s’ade-

Parlem ara de la companyia de portes endins.

La meva gemma preferida és el diamant. Per a mi

qua el catàleg de productes a les necessitats de

Actualment, Tous compta amb uns 3.500 profes-

és un pedra màgica que dóna poder i molta força

cada país?

sionals. Quines són les polítiques de selecció del

a la dona, per la seva composició de carboni pur,

Tot i ser una marca global, actuem de manera local

personal que hi treballa?

pressió, temperatura i antiguitat.

a cadascun dels mercats on som presents. La clau és

Totes les persones que formen part de l’equip de Tous

conèixer els gustos del consumidor a cada país i saber

tenen unes característiques comunes: són entusias-

Per acabar, i ja que encetem el 2017, mirarem

adaptar-s’hi. A Mèxic, per exemple, les nostres clientes

tes, compromeses, responsables, dinàmiques i amb

cap al futur. Quins són els principals reptes es-

prefereixen peces grans d’or, mentre que al Japó agra-

ganes de formar part d’un projecte comú. Els nostres

tratègics de Tous per als propers anys?

den més les peces més petites i hi ha una certa predilec-

més de 3.000 treballadors són un pilar fonamental

El nostre objectiu és continuar amb els plans de

ció per l’or blanc i els diamants. Els nostres socis i l’evo-

per al nostre negoci. Sense ells, no hauríem arribat a

creixement i consolidar-nos a dos mercats on ja

lució de les vendes ens ajuden a decidir l’assortiment

ser la marca global que som actualment.

som presents: Rússia i l’Amèrica Llatina. D’altra
banda, també volem créixer al mercat asiàtic i ame-

òptim per a cada país i, fins i tot, per a cada botiga.
El branding de Tous és un altre dels pilars de la

Tous és un exemple d’empresa de gestió familiar.

ricà i, per suposat, mantenir el lideratge a Espanya,

Quins són els factors que expliquen el seu èxit, i

Portugal, Mèxic, Polònia i Aràbia Saudita. •
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Els purins: un tema molest pendent de resoldre
El Síndic de Greuges recorda que no hi ha encara una solució pel problema dels purins. Les administracions han de
posar mitjans que no arriben mentre que algunes de les propostes redactades en l’informe de la sindicatura no han
generat consens dins del sector ramader.

E
Redacció

El Síndic de Greuges aquest mes de desembre, amb la publicació d’un informe

és que el 43% de les fonts encara no són potables per culpa dels nitrats.

monogràfic, ha tornat a posar el problema al damunt de la taula. Es tracta

Rafael Ribó, Síndic de Greuges, en el seu informe posa sobre la balança la im-

d’una problemàtica que no s’acaba de resoldre. Els estudis realitzats a les aigües

portància econòmica del sector porcí a Catalunya, empreses que contribueixen

de rius com el Meder o el Gurri a la comarca d’Osona continuen mostrant que hi

a les exportacions i que representen un 3,6% del PIB i un 18,6% del PIB industrial,

ha un nivell de nitrats molt superior al normal. La sequera, amb la conseqüent

per tant una font d’ingressos privats i públics, però amb un problema de gestió

baixada de l’aigua circulant, pot contribuir a la concentració, però l’altra causa

de la contaminació per nitrats. Les Administracions tenen eines i aquí el Síndic

molt probable és un excés de purins tirats com a adob a les terres de conreu que

recomana utilitzar mesures de control, si convé aplicant un règim sancionador

les plantes no poden absorbir. Estudis del Grup de Defen-

per encarar aquest problema i buscar alternatives que, tal

sa del Ter posaven de manifest ja l’any 2015 que la meitat

com s’esmenta en l’Informe, siguin factibles i econòmica-

de les fonts d’Osona no són potables degut a l’alta con-

ment viables sobretot pels petits ramaders per tal de què

centració de nitrats. La contaminació dels aqüífers porta

puguin gestionar els purins a les pròpies explotacions. Es

també cap a un empobriment de la biodiversitat dels rius

proposa que l’Agència Catalana de l’Aigua elabori un es-

i, per tant, del seu entorn. Els nitrats són una sal química

tudi sobre els costos que comporta depurar els residus i

derivada del nitrogen, que de forma natural ja existeix en

es recomana que la indústria ramadera assumeixi algun

concentracions baixes tant a l’aigua com al sòl, però de-

tipus de tribut. D’altra banda, fins que no hi hagi una nova

gut a la contaminació la podem trobar en concentracions

regulació, es proposa aplicar una moratòria en la instal·

més altres del normal a les fonts i les aigües públiques.

lació de noves granges de porcí a les comarques saturades

L’any 2004 l’Organització Mundial de la Salut estableix

per nitrats. En el termini de dos anys les Administracions

un valor màxim orientatiu de 50 mg/l de nitrats en l’aigua

s’haurien de posar com a objectiu que el 50% dels purins

de consum, valor màxim que marca el RD 140/2003. Els

de les explotacions siguin tractats mitjançant sistemes

lactants, les dones embarassades i les persones amb he-

de depuració o bé plantes de compostatge.

moglobina anòmala presenten un risc important en la in-

Unió de Pagesos no comparteix que la solució sigui l’esta-

gesta d’aigua amb alts continguts de nitrats. .Una inges-

bliment de nous tributs ni tampoc la reducció de la caba-

ta superior al normal de nitrats provoca un increment de

na ramadera. Aposten perquè sigui el sector que avanci

metahemoglobina a la sang, és a dir la transformació de

per internalitzar els costos de gestió de les dejeccions i

la hemoglobina, fet que provoca limitacions en el trans-

la gestió adequada del nitrat que no es pot aplicar com a

port d’oxigen als teixits, provocant cianosis, generalment

fertilitzant. Respecte a la proposta de moratòria es con-

associada a un to blavós de la pell. A més, els nitrits poden reaccionar amb

sidera que, de fet, ja s’està aplicant ja que l’Agència Catalana de l’Aigua informa

amines per formar compostos nitrosos que poden tenir efectes perjudicials

desfavorablement tots els projectes de granges que vulguin aplicar dejeccions

per a la salut humana i animal. S’ha de tenir en compte que els nitrats no s’eli-

en terres declarades zones vulnerables. Es proposa també establir condicions

minen per simple ebullició física o filtrat. Hi ha sistemes d’eliminació de nitrats

diferents a les zones d’alta densitat ramadera. Es vol evitar la instal·lació de

per a les xarxes públiques però que poden no ser adequats i molt cars per a les

grans dimensions que comprometin la continuïtat de les explotacions famili-

xarxes privades. Per posar un exemple, a la comarca d’Osona, segons dades

ars agràries. En definitiva, Unió de Pagesos considera que la solució no passa

del Grup de Defensa del Ter, la mitjana de concentració de nitrats a les fonts és

per posar més impostos sinó per treballar millor per resoldre un problema que

de 61,3 mg/l, per sobre de la permesa i amb punts concrets de forta concentra-

afecta directament la salut de les persones i per tant que demana una millor

ció que poden arribar a superar en algun cas els 400 mg per litre. La conclusió

regulació i una gestió més acurada. •
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El Mercat Medieval de Vic
tanca les seves portes
amb els carrers plens
Unes condicions meteorològiques adverses comporten una
afluència de públic més fluixa que en altres ocasions

Redacció

E

El Mercat Medieval de Vic ha tancat les seves portes

escenes, en Tòful i la Grotuda, han aconseguit donar

aquest dimarts amb una gran afluència de públic,

més visibilitat d’aquesta obra al carrer i que els espec-

després d’un inici més fluix. En aquest sentit, el regi-

tadors seguissin amb més facilitat tota l’obra.

dor de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic, Benjamí

Altres activitats com les danses de fusió al carrer, el tir

Dòniga, ha afirmat que “quan les dates festives són

amb arc, el campament, els titelles, les aus rapinyaires i

totes dues entre setmana, com ha passat en altres

les actuacions de passacarrers han aconseguit crear una

ocasions, el públic es dispersa més, perquè no hi ha un

ambientació única, molt ben valorada pels visitants.

pont clar. També creiem que altres factors com el mal

Per tercer any consecutiu, les parades més ben deco-

temps, el Barça-Madrid i l’obertura més d’hora que de

rades han guanyat un reconeixement que consisteix

costum de les pistes d’esquí han influït en què hi hagu-

en què l’any vinent podran estar al Mercat Medieval

és menys públic que de costum”.

de Vic sense pagar la inscripció a la fira. Els guanya-

- Xavier Subirana, Mont-Rodon, Plaça Mont-Rodon

A banda d’aquesta qüestió, les novetats introduïdes a

dors d’aquest any són:

D’altra banda, cal destacar que no hi hagut cap inci-

L’assalt de l’Altarriba, el recorregut teatral que s’ha dut

- Juan Carlos Nieto Cabezuelo, Horchatas y Buñuelos,

dència remarcable, tot i la complexitat que suposa

a terme per 4rt any consecutiu, han estat tot un èxit

de la Plaça Gaudí

organitzar un esdeveniment d’aquestes dimensions i

i els dos personatges que han fet de lligam entre les 7

- Anna Sánchez, Trocs, del carrer del Cloquer

acollir tants visitants. •

La Casa del Pernil

BONES FESTES DE NADAL

C. Abat Racimir, 11 · T 972 27 26 23
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a Ca l’Enric

La Via annia
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LA GASTRONOMIA
COM A SEGELL
DE QUALITAT DEL
SECTOR TURÍSTIC

En els darrers anys, l’èxit de la cuina catalana
ha ajudat a fer visible el conjunt del territori
de Catalunya com un lloc d’interès per visitar,
connectant amb un nou visitant que busca les

experiències de poder tastar el producte local

Ca l’enric

elaborat per restaurants de prestigi.

Mostra d’un plat elaborat per la cuina del restaurant Ca l’Enric

S
Redacció

Segons les dades de l’Observatori del Treball i del

s’anomena serveis de menjar i begudes. Aquest sec-

i en el producte local pot donar molt de joc pel futur

Mercat Productiu que edita la Generalitat de Catalu-

tor està composat de trenta-vuit mil empreses que

dels sectors econòmics que depenen de l’afluència

nya, les pernoctacions en els hotels catalans d’aquest

donen feina a un total de cent vuitanta-tres mil per-

de visitants pel seu creixement. Efectivament, l’alta

octubre 2016 han augmentat un 3% en relació a l’any

sones, un 5,7 % de la població ocupada de Catalunya.

cuina pot servir per donar cobertura a molts establiments de restauració, ja que dóna segell de qualitat a

anterior. A part de l’augment d’afluència de viatgers,
principalment del mercat estranger, hi ha també un

A Catalunya el ram de la restauració és un sector en

un territori on es menja bé i s’elaboren bons vins i ca-

increment d’un 3% de la facturació per habitació, per

ple creixement. Durant el mes de juliol passat Cata-

ves.

tant augmenta la rendibilitat hotelera en termes in-

lunya va ser declarada Regió Europea de la Gastro-

teranuals. D’altra banda, les dades de l’Institut d’Esta-

nomia 2016. Carme Ruscalleda, com a ambaixado-

El Fòrum Gastronòmic d’aquest mes d’octubre a Bar-

dística de Catalunya ens indiquen que el sector Hos-

ra, destacava en la seva intervenció que som hereus

celona va tancar amb un increment de visitants res-

taleria a Catalunya representa un volum de negoci de

d’una cultura culinària molt antiga que cal mantenir

pecte a la passada edició del 2014, uns cinquanta mil

deu mil set-cents milions d’euros, dels quals set mil

fent un treball ben fet tenint cura del talent i de la qua-

visitants que van poder gaudir d’una fira més gran,

cinc-cents corresponen pròpiament al negoci del que

litat. Aquesta tradició culinària ancorada en el passat

més internacional i amb la presència de les millors

Sense intermediaris
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empreses del sector. La gastronomia interessa als cuiners però també als consumidors. Cada dia es va poder omplir un auditori que acollia actes de reconeguts
professionals dels fogons. El protagonista del Fòrum
era en aquest cas el que s’ha anomenat l’univers dolç,
que va centrar gran part de les sessions. Després de 17
anys de vida, el Fòrum Gastronòmic s’ha consolidat
com una trobada de referència pel sector amb gran
capacitat d’atraure expositors i visitants i amb presència d’empreses de molts llocs del món i, per tant,
arreu.
Una mostra del bon estat de forma de la cuina a Catalunya va ser l’acte de presentació a Girona de la nova
Guia Michelin 2017. Un cop més el nivell de la restau-

JORDI CABANAS

donant a conèixer el producte i la marca Catalunya

Carme Ruscalleda a la cuina del Sant Pau a Sant Pol.

ració a Catalunya ha demostrat el seu gran nivell amb

a Barcelona; Miramar de Llançà (Girona) i Les Cols

senta actualment un element clau per aquest viatger

la inclusió del restaurant Lasarte de Martín Berasate-

a Olot (Girona). Finalment hi ha cent cinquanta dos

que busca trobar en els llocs que visita experiències

gui a Barcelona. D’altra banda, en la màxima catego-

restaurants a tot l’Estat Espanyol distingits amb una

pròpies i exclusives. Davant de la uniformitat de les

ria de les tres estrelles tots els restaurant renoven les

estrella dins de la guia, dels quals quaranta-cinc estan

ciutats i de la cultura urbana, la cuina representa po-

seva distinció, la qual cosa representa que Catalunya

repartits dins la geografia catalana.

der tastar el producte local genuí i autèntic. El turis-

té restaurants d’un nivell excepcional: El Celler de Can

me gastronòmic per totes les èpoques de l’any, s’ha

Roca a Girona i el Sant Pau de Carme Ruscalleda a

No costa gaire pensar que hi ha una relació directa

convertit en una bona alternativa al turisme de sol i

Sant Pol de Mar. Pel que fa a la categoria de dues es-

entre l’èxit del sector turístic i el desenvolupament en

platja, i un element que distingeix clarament el terri-

trelles, cinc dels vint-i-tres restaurants distingits són

qualitat i quantitat dels negocis dedicats a la restau-

tori i el converteix en una bona opció que atrau el visi-

a Catalunya: Àbac, Enoteca (Hotel Arts) i Moments

ració. Efectivament, el turisme gastronòmic repre-

tant local i d’arreu del món. •
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