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Les fires: imatge, promoció i comercialització.

Com cada any, el mercat ens ofereix una àmplia llista de fires, ja siguin multisectorials o especialitzades, locals, nacionals o internacionals, però que tenen com a denominador comú
l’aportació de negoci, el reforç de l’empenta comercial i l’oportunitat de trobar noves idees i
capacitat d’innovació.

La participació en fires es pot considerar com un dels esdeveniments més profitosos i rendibles per al professional. Les fires són una eina mediàtica efectiva per promocionar productes
i serveis. Normalment les fires són de curta durada però representen una campanya publicitària intensa per donar suport al creixement de la marca, i al mateix temps permeten mantenir les empreses al dia respecte als seus competidors. És una ocasió perfecta per interactuar,
descobrir i generar nous contactes.

Aquests actes en viu permeten als expositors estimular i atraure a possibles compradors. El
tracte directe i personal que es té amb el client o futurs clients i proveïdors és un fet diferencial i necessari a tenir en compte que pot ajudar a consolidar i generar confiança en les relacions professionals. També pot ajudar a tancar possibles vendes, ja que actualment moltes de
les relacions comercials comencen i acaben amb una pàgina web.

A més dels avantatges que obtenen les empreses participants, les fires representen un important element dinamitzador de l’economia local, comarcal o nacional. Per tot això el creixement del sector firal, tant en nombre d’expositors com també de visitants, és un fet evident
en els darrers anys.

Simplement “estar present” és sovint una manera de poder investigar el mercat, d’estar informat sobre les tendències del sector i tenir l’oportunitat d’observar la competència de prop.
Només fa falta valorar les ofertes i opcions per assegurar que la fira escollida sigui la més indicada per aconseguir els objectius i per poder treure el màxim profit de la despesa que representa. Anar segur, és una bona inversió. •
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Ausa RSC Mecanitzats.

EL MÓN ÉS PLA.
LA SUBCONTRACTACIÓ
AL SECTOR DEL METALL
Fabricar peces per exportació a grans grups internacionals vol dir competir en un terreny de joc cada vegada
més pla, segons descriu el periodista T.L. Friedman. Per aprofitar les oportunitats que ofereix un entorn
globalitzat cal incorporar al procés productiu tots els avantatges que ofereix la tecnologia i els nous
sistemes d’organització per no quedar fora de joc a l’hora d’agafar comandes.

V
Redacció

Va ser a l’any 2005 quan Thomas L. Friedman va pu-

galore proporcionaven mà d’obra en forma de tele-

ció dels individus a través de la tecnologia. Les eines

blicar el seu llibre on anunciava que havia descobert

operadors, comptables o informàtics a empreses

fonamentals que van permetre aquest canvi són la

que el món era pla. Després de dotze anys la reali-

americanes com Dell o Microsoft. El canvi de segle

difusió de l’ordinador personal, la fibra òptica i el

tat ha confirmat molts dels principis que va deduir

havia portat un canvi fonamental. La globalització

software lliure, conjuntament amb les inversions

després de veure com els treballadors situats a Ban-

de les multinacionals va donar lloc a la globalitza-

en cablejat i satèl·lits de telecomunicacions.

Planxisteria industrial
(conformació metàl·lica)
en acer al carboni, acer
inoxidable i alumini

METAL SHAPING®

Pol. Ind. ” La Fàbrica” C. Timó, 17
08519 Folgueroles
Tel. +34 93 812 27 44
Fax +34 93 812 27 45
info@rgmetalshaping.com

Posa a la seva disposició:
• Disseny tècnic
• Tall per làser
• Plegat CNC
• Cilindratge CNC
• Soldadura homologada
• Soldadura robotitzada
• Tractaments superﬁcials
• Muntatges

www.rgmetalshaping.com

Nou servei de polit

ES 072674-1

( WPS) UNE-EN
ISO 15609-1:2005
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El món ha esdevingut més petit, més
intercomunicat. Aquesta realitat aporta noves
oportunitats per les empreses, però també
marca una regla fonamental dins el món dels
negocis: la feina es trasllada fàcilment allà
on es faci de manera més eficaç i més eficient.

Efectivament, el món ha esdevingut més petit, més intercomunicat. Aquesta
realitat aporta noves oportunitats per les empreses, però també marca una regla fonamental dins el món dels negocis: la feina es trasllada fàcilment allà on es
Jordi Cabanas

faci de manera més eficaç i més eficient.
A Catalunya, si mirem les dades dels darrers anys, les exportacions industrials
han augmentat de manera progressiva. Concretament les exportacions de productes industrials, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, han
passat de 56.974 mil milions l’any 2014 a 61.952 mil milions l’any 2016. Dins aquest

Basculant d’una motocicleta. Ausa RSC Mecanitzats.

total, l’exportació de productes metàl·lics, sense tenir en compte la venda de

Exportació productes metàl·lics

maquinària i equips, va representar un total de 1.861 milions amb un augment
interanual del 6,4%.
La subcontractació de productes metàl·lics intermedis

1.900

1860,60

1.850

Quan parlem d’exportació de productes metàl·lics a casa nostra parlem de subcontractació. Aquesta darrera és una forma d’organització industrial que es
basa en l’externalització de processos productius. Les empreses s’especialitzen

1.800

cada vegada més en el que saben fer més bé, i al mateix temps es produeix una
divisió dels sectors industrials: un sector dominant representat per grans grups

1.750

industrials, bàsicament multinacionals; i per altra banda un altre sector depe-

1731,00

nent format per petites i mitjanes empreses.

1.700

El primer grup són els contractistes i el segon les empreses subcontractades
que treballen per a les anteriors, moltes vegades en una situació de dependèn1655,80

1.650

1.600

1.550
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2015
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TALL AMB LÀSER / PUNXONAT CNC / PLEGAT CNC / SOLDADURA ROBOTITZADA
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
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cia. Les empreses grans subcontracten amb la finalitat d’accedir a un coneixement especialitzat no
disponible, però sobretot amb la finalitat de reduir
costos en tota la seva cadena productiva. Donen
feina a empreses que dominen tècniques i processos de fabricació específics, per exemple processos
de deformació metàl·lica, és a dir, transformació
de metalls sense arrencament de ferritja (estampació, trefilatge, embotició, tall làser, soldadura).
També se subcontracten processos de mecanitzade ferritja (fresatge, tornejat, rectificació, etc.) i
acabats, que comprenen els tractaments tèrmics i
els tractaments superficials. Normalment aquests
productes es fabriquen sota comanda, seguint les

jordi Cabanas

ció o transformació de metalls amb arrencament

R&G Metal Shaping.

especificacions tècniques que demanen els clients.
Per les empreses grans, pressionar els proveïdors

manya busca subcontractar serveis a una empre-

fest que el sector ha experimentat un increment

petits és part de la seva estratègia de negoci. La

sa catalana, busca per descomptat abaixar el cost

progressiu de la competència global, principal-

defensa del marge comercial és bàsic per la super-

del procés, però no exclusivament. Es busca també

ment procedent dels països emergents. En aquest

vivència. S’ha de tenir en compte que el 50% de les

treballar amb una empresa fiable que doni garan-

sentit, segments com el d’elements de fixació

empreses espanyoles que són subcontractistes,

ties de qualitat i servei. Per tenir possibilitats en el

(cargols, ancoratges, abraçadores...) s’han vist

treballen pel sector de l’automoció. Les empreses

mercat alemany cal tenir al dia les certificacions de

especialment afectats per aquest augment de la

alemanyes, per la seva part subcontracten el 50%

qualitat, i tenir una mentalitat internacional per

competència internacional. Convé apuntar que

de la seva producció, per la qual cosa es convertei-

tal de ser un interlocutor fiable.

l’augment de la competència procedent dels paï-

xen en un focus de comandes per a les empreses de

Els informes sectorials fets en els darrers anys

sos de l’Europa de l’est, del nord d’Àfrica i de Xina

Catalunya. En aquest cas quan una empresa ale-

sobre les empreses del metall, posen de mani-

s’ha vist plasmat en un procés de deslocalització

Eix-professional.indd 1
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Les empreses grans
subcontracten amb la
finalitat d’accedir a un
coneixement especialitzat
no disponible, però
sobretot amb la
finalitat de reduir
costos en tota la seva
cadena productiva.

de les fases de producció de menor valor afegit cap

un major valor afegit a través de la introducció de

a països que tenen menors costos de producció.

millores en l’aplicació de tecnologia i la millora de

A més, s’han incrementat de forma notable en els

la qualitat, la fiabilitat i el servei al client final. La

darrers anys les importacions de productes metàl·

revolució tecnològica que es viu actualment és

lics i bens d’equipament, ja que s’obtenen a preus

d’una gran magnitud i obligarà a millorar encara

més competitius que els que ofereix la indústria

més a les petites empreses per estar a l’alçada dels

catalana. La competència internacional impulsa

nous canvis.

la posada en marxa de plans de millora. Buscant

Alguns dels reptes que hi ha actualment sobre

diferenciar-se dels països de baix cost, moltes em-

la taula dels directius de les empreses són els se-

preses fabricants han apostat per segments amb

güents:
El repte de la robòtica
Bittor Larraioz, gerent de l’empresa Larraioz
Elektronika, un referent dins el sector de l’automatització industrial, la mecatrònica i la robòtica, en
una recent entrevista a la revista Interempresas
afirmava de manera categòrica que la tecnologia
i l’automatització de processos són la garantia del
manteniment de la producció industrial a Euskadi. Quan en la fabricació d’un producte un 80% del
cost correspon a mà d’obra, la temptació de buscar països de baix cost per fer la fabricació és molt
gran.
La robòtica és una oportunitat pel teixit industrial
local i al mateix temps ho veu com una nova revolució industrial. Bittor Larraioz argumenta també
que les mesures proteccionistes acaben fracas-

SavVilaró

sant amb el temps. Comenta que la robotització
s’ha fet ja un lloc a les empreses i s’utilitza en tota
mena d’operacions, des de posar un tap a una ampolla de plàstic fins a processos de més comple-

Peça metàl·lica. SAV VILARÓ.

xitat dins de les cadenes de muntatge de cotxes.

SERVEIS A LA INDÚSTRIA EN MUNTATGE,
SOLDADURA I PLEGATS CNC
Muntatge de maquinària sobre plànol,
remeses, cilindrats i planxisteria

Servycat | Anunci.indd 1

Seguim creixent

i per aquesta raó ens hem traslladat
a unes noves instal·lacions
més amplies. Ens trobareu a :
Avinguda del Castell, 16. 08570 Torelló

www.serbidyne.cat
Tel. 93 171 16 50
serbidyne@serbidyne.cat

9/6/16 10:25
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Igual que en altres èpoques de canvis, no es pot
amagar certa desconfiança envers una robòtica
que pot fer perdre llocs de treball. En aquest sentit,
Larraioz pensa que a l’era de la robòtica la màquina ajuda l’operari alliberant-lo de tasques repetitives, però d’altra banda ajuda també a aconseguir
reducció de costos, amb la qual cosa l’empresa pot
aconseguir més comandes i defensar amb més solidesa els llocs de treball. De tota manera és clar
que això fa canviar el tipus d’operari que necessiten les empreses: la força física ve reemplaçada pel
coneixement i l’habilitat a l’hora de manipular instruments electrònics. En definitiva persones més
qualificades.
Un altre avantatge que aporta la robòtica és la flexibilitat de la cadena de producció. Bittor Larraioz
comenta que actualment les sèries de producció
a personalitzar la producció, fer canvis de model
ràpids i en la fabricació de sèries curtes de producte a mida.
Algunes empreses ja han incorporat la robòtica en
els processos d’alt volum, i amb tasques on no in-

jordi Cabanas

tendeixen a ser més curtes. L’automatització ajuda

Els robots industrials executen feines amb molta precisió i velocitat. R&G Metal Shaping.

teractuen amb els treballadors. La robòtica pot estalviar costos a l’empresa, sense provocar excedent

nes de valor dels diferents sectors de l’economia a

De tota manera les possibilitats en els sectors in-

de mà d’obra, eliminant tasques pesades i millo-

l’efecte disruptiu, és a dir que canvia les regles de

dustrials a través d’internet de les coses, la sen-

rant els llocs de treball.

joc, que comença amb el consumidor digital. La

sorització i els sistemes intel·ligents, només els

transformació digital no és res més que la connexió

podem començar a imaginar. El repte no és petit,

integral de les diferents parts de l’economia. Les

si tenim en compte que, segons els autors de l’es-

possibilitats que ofereix aquest escenari tot just es

tudi, si Europa i les seves empreses fracassen en la

L’assignatura pendent de la digitalització
La consultora anglesa Roland Berger, en el seu es-

comencen a veure en els sectors més lligats al con-

transformació digital, la pèrdua potencial seria, se-

tudi sobre la digitalització a Espanya, defineix la

sumidor final, com són la venda el detall, el turisme

gons les dades de Roland Berger, l’equivalent al 10%

transformació digital com l’adaptació de les cade-

o bé els sectors financers.

de la base industrial europea.

Noves
instal·lacions
amb 1.500 m2
de taller

Planxisteria Industrial
per a tot tipus de
maquinària

T. 93 782 84 91 / www.berni.cat / berni@berni.cat

C/ Tavèrnoles, s/n (Al costat de l’ITV) — 08500 – Vic (Barcelona)

AV. CATALUNYA 40-42
43830 TORREDEMBARRA – TARRAGONA
T. +34 977 644803 / F. + 34 977 640770
info@tecnotub.com

c u r v a d o r a s y l i n e a s d e c o r t e S.L.

PARTNERS

www.tecnotub.com
www.crippa.it
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La robòtica és una
oportunitat pel teixit
industrial local i
al mateix temps ho
veu com una nova
revolució industrial.

Com ja sabem, les tecnologies avancen de manera
molt ràpida i cal desenvolupar estratègies per tal
de què els canvis no ens agafin desprevinguts. La
transformació digital dona eines a les empreses per
millorar la xifra de negocis i optimitzar els costos,
jordi Cabanas

quantificats d’un 10 a un 20%., impactant pràcticament en totes les funcions operatives – producció,
logística, inventaris, qualitat i manteniment.
Aquests beneficis poden anar més enllà dels sim-

Màquina de tall làser. Mafesa.

ples resultats operatius, ja que poden permetre
també aplicar millores en la cohesió social, el benestar dels treballadors i la satisfacció del treball. El

cessiten guanyar agilitat i eficiència i ser més flexi-

que l’empresa ja fa. En definitiva és una oportuni-

desenvolupament de les capacitats i els coneixe-

bles, davant un futur amb més models de cotxes i

tat per millorar el producte o el servei que estem

ments dels empleats són elements bàsics per po-

una major personalització dels models. Per donar

donant. Un tema important que apunta Genís

der desenvolupar aquesta nova economia. Tot i les

resposta a aquesta demanda, algunes empreses

Roca és que la digitalització no és un tema, com

millores que pot aportar, la veritat és que poques

ja han optat per posar sensors a les seves plantes

de vegades passa, que afecta les grans empreses

empreses del nostre entorn tenen una estratègia

productives per tal de mesurar el funcionament

que venen al detall o a les grans multinacionals.

clara adreçada a les millores en la digitalització que

dels seus equips en temps real. El sistema recull

Comenta que moltes persones confonen la digi-

els permeti aplicar millores.

acceleracions, pressions i imatges tomogràfiques

talització amb les xarxes socials. Possiblement un

Les multinacionals ja han experimentat que poden

cada 250 metres. Gràcies a això han aconseguit

petit taller mecànic no necessita estar a Facebook,

millorar la productivitat per sobre del 8%, estalvi-

evitar aturades de 24 hores a les seves plantes.

però a l’hora de buscar un recanvi complicat, arri-

ar-se un 12% en costos energètics o reduir en més

Genís Roca, expert en temes de comunicació i di-

bar a nous clients, obtenir nous materials o cercar

d’un 5% el manteniment a través de projectes d’In-

gitalització, en una entrevista que reprodueix al

nous proveïdors, les xarxes de comunicació digital

ternet de les coses.

seu blog, comenta que el món digital ha vingut a

i un bon sistema informàtic poden ajudar molt als

Les grans empreses del sector de l’automoció ne-

potenciar els negocis instal·lant-se al damunt d’allò

negocis, siguin de la mida que siguin.

CONSTRUCCIONS EN FERRO
ACER INOXIDABLE
ALUMINI
MUNTATGES DE PORTES
AUTOMATISMES
C. Horta de can Bassas s/n · 08570 - Torelló
Tel. 93 859 47 00 · Mòbil. 626 32 10 41
info@metal-lurgiquestoni.com
www.metal-lurgiquestoni.com

• Reparació i manteniment
motors A/C D/C

BOBINATGES

• Reparació i fabricació transformadors
qualsevol mena.

Pere Vilalta Verdaguer

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

C. Raimon Mas 5 / 08560 Manlleu
Tel. 938 513 050 / Fax 938 507 092
e-mail bobinatges@gmail.com
web www.bobinatges.cat

30

ANYS
DONANT SERVEI I
QUALITAT AL CLIENT!

C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa
08512 Sant Hipòlit de Voltregà

• Venda de motors A/C D/C,
d’aspiració, bombes d’aigua, etc.
• Venda de recanvis per motors i
bombes, Escombretes, segells
mecànics, Ventiladors estàtics, etc.

FABRICACIÓ, REPARACIÓ I
MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA
INDUSTRIAL EN FERRO-INOX
FEM PROJECTES
PERSONALITZATS I
TREBALLS A MIDA
T 93 850 22 45
M 620 213 655

efrasercon@gmail.com
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Les dades de l’Informe Global de Tecnologia del

de 2016 per la Generalitat, les Diputacions i els ens

Fons Monetari Internacional posen de manifest

locals, pretén desplegar la xarxa pública de fibra

que les empreses espanyoles ocupen un lloc més

òptica pels pobles d’Osona i el Ripollès.

que discret –lloc 45- pel que fa al desenvolupament
de la digitalització. És veritat que en aquests mo-

El repte d’una gestió Lean

jordi Cabanas

ments encara hi ha limitacions pel que fa a l’accés

Models de barres de ferro en estat pur. Ferrallats Gester.

a fibra òptica en alguns polígons allunyats dels cen-

Només si aconseguim convertir les organitzacions

tres industrials. La patronal PIMEC denunciava a fi-

en un entorn on els processos estiguin controlats es

nals de l’any passat que a Catalunya la falta d’infra-

pot entrar en la mentalitat que demanen els grans

estructures i la poca rendibilitat que segurament

grups empresarials que subcontracten els seus pro-

reportarien alguns petits polígons a les grans ope-

cessos. Lean Manufacturing és un model de gestió

radores fan que aquestes es resisteixin a portar-hi

concebut als anys 1950 per Taiichi Ohno, director i

la fibra òptica.

consultor de Toyota. La filosofia Lean ens ha arribat,

Això fa que empresaris i administracions passin

però, bàsicament a través de JP Womack, y Daniel

mesos i anys a la recerca d’alternatives. Cada dia

Jones a través del seu llibre “Lean Thinking”. Lean

es fan més necessàries les videoconferències, la

es manifesta en el dia a dia del treball a les empre-

gestió digital de la logística i de la producció o l’en-

ses i el seu principal objectiu és evitar el malbara-

viament d’arxius pesats, connexió entre plantes

tament, per afegir el màxim de valor en el producte

industrials de diferents països, tasques que exi-

que es lliura al client. Quan es treballa per multi-

geixen una bona connexió. L’estiu de l’any passat,

nacionals molt exigents, aprimar la gestió esdevé

el Departament d’Empresa i Ocupació de la Gene-

un tema fonamental per tal de lliurar al client de

ralitat va posar en mans dels operadors de teleco-

manera estricta el producte que vol en el moment

municacions la comercialització de la infraestruc-

que el vol i amb l’exigència de qualitat requerida. En

tura de connexió amb fibra òptica entre 33 polígons

empreses on el nivell d’ineficiència i defectes en el

industrials de 14 comarques de Catalunya. El Pacte

producte són alts, i amb terminis de lliurament que

Nacional per la Societat Digital, signat el novembre

no es compleixen, difícilment es pot aspirar a ser un

Especialitzats en fabricació i col·locació
d’armadures per a la construcció

Construcció

Fabricació

Comercialització

www.ferrallatsgester.cat

C. Taga, núm. 9. Pol. Ind. Talamanca
08509 LES MASIES DE VOLTREGÀ

Tel.: 93 850 45 24 / Fax: 93 850 47 66
A/e info@ferrallatsgester.cat

SOLDADURES ESPECIALS

MIG MAG

TIG

www.pratcasajoana.cat
C. Puigpardines, 20
08560 Manlleu (Barcelona)

PLASMA

AUTÒGENA

Tel 93 851 12 79
Fax 93 851 01 26
info@pratcasajoana.cat

LÀSER
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La transformació
digital dona eines
a les empreses per
millorar la xifra de
negocis i optimitzar els
costos, quantificats
d’un 10 a un 20%.

al que ens aporta la nova tecnologia.
Thomas L. Friedman, el periodista obsessionat en
jordi Cabanas

demostrar que el món torna a ser pla altra vegada,
considerava que la triple convergència de tecnologia, persones i processos, farà aparèixer els individus com a nous jugadors en un nou terreny de joc,
desenvolupant nous processos i hàbits per una col·

Operari polint una peça de ferro. R&G Metal Shaping.

laboració cada vegada més horitzontal. Però sobretot ens fa adonar que el repte actual no és altre que
proveïdor estratègic d’un grup multinacional, del

l’organització la importància d’accelerar el ritme

poder adaptar-se a tots aquests canvis sense que-

sector que sigui.

de resposta davant els reptes d’un mercat globalit-

dar-se fora. L’augment de les exportacions via sub-

Tradicionalment es comenta que a les empreses la

zat. Hi ha eines que es poden aplicar com el “Value

contractació és només una part dels grans canvis

qualitat, més que una manera de treballar, o uns

Stream Mapping”, els quals permeten analitzar els

que actualment estan en marxa en el món industri-

sistemes de control sofisticats, és una manera de

fluxos d’informació i producte que sobretot ens

al. Però la realitat és que, en paraules de Friedman,

fer que ha d’impregnar tota la cultura de l’empresa

poden ajudar a reduir els terminis de lliurament

el terreny de joc s’està aplanant. Si les empreses en

de dalt a baix. També en aquest sentit tota l’orga-

del producte. El disseny de cèl·lules en forma de

general i concretament les empreses del sector del

nització ha de treballar de manera planificada per

“U” ens pot donar agilitat de resposta en cadascun

metall que fabriquen peces i productes intermedis

la millora com a sistema de vida. No hem d’esperar

dels processos concrets. L’organització d’equips de

volen aprofitar les oportunitats d’aquest augment

que l’empresa estigui amenaçada per engegar pro-

treball amb reunions enfocades a l’acció, ens pot

exponencial de la demanda, han de ser prou hàbils

cessos de millora.

permetre tenir un temps de resposta òptim davant

com per adaptar-se als canvis i fer front als nivells

Actualment sortir a mercats internacionals vol

dels problemes. Sense un sistema de gestió enfo-

d’exigència creixents. És l’única manera de no que-

dir treballar ràpid. És necessari transmetre a tota

cat a la millora mai podrem utilitzar tot el potenci-

dar-se a la banqueta, mirant com juguen els altres. •
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Reflusa Mecanitzats
amplia el seus equipaments
La metal·lúrgia és uns dels àmbits on els serveis de valor afegit han esdevingut indispensables per a garantir la rendibilitat i viabilitat
de les empreses. En aquest context, la firma olotina Reflusa Mecanitzats porta més de 30 anys oferint-hi solucions de mecanitzat,
rectificat, equilibratge i muntatge de diversos tipus de peces. A més, també produeix maquinària especial feta a mida, en funció de les

Reflusa

Reflusa

necessitats de cada client.

Operari treballant a una de les noves màquines

S

Imatge de dues de les màquines de grans dimensions.

Redacció

Situada al polígon industrial Les Mates, a Olot, Reflusa

Una de les més importants és la secció de fresadores,

equip portàtil per a la mecanització in situ d’allot-

Mecanitzats treballa dia a dia per adoptar les soluci-

que concentra diversos centres de mecanitzat i fresa-

jaments interiors i per a la reparació de maquinària

ons més capdavanteres i innovadores. Fruit d’aquest

dores de tres i quatre eixos. Tota la maquinària ha estat

d’obres públiques, pedreres i plantes d’àrids, entre d’al-

compromís, l’empresa disposa des de gener d’enguany

equipada amb programari de disseny i fabricació assis-

tres. Pel que fa a la secció de soldadura, és apta per a

d’una nova fresadora de columna mòbil. Gràcies a

tida per ordinador (CAD-CAM), concebut per a la meca-

tota mena de peces i materials, i s’hi porten a terme

aquest nou equipament, dotat d’un capçal automàtic,

nització de peces especials o difícils de programar.

tres tipus de soldadura: TIG, Mig/Mag i MMA.

trol, la companyia pot brindar tasques de mecanitzat

A la secció de torns, l’empresa disposa de torns conven-

A la secció de disseny, la companyia aplega equips infor-

encara més acurades.

cionals i de control numèric (CNC). A la de rectificats,

màtics i de programari específic per al disseny i la con-

un plat divisor de gir continu i un doble panell de con-

hi ha rectificadores interiors i exteriors, així com una

fecció de tot tipus de plànols. Finalment, a l’àrea de qua-

Tot i l’extens ventall de serveis amb què compta, l’em-

lapejadora vertical i una altra d’horitzontal per als aca-

litat la firma disposa d’una sala climatitzada equipada

presa està especialitzada en la construcció de peces

bats interiors de cilindres o camises de pistons hidràu-

amb una màquina tridimensional, projector d’acabats,

úniques i sèries curtes, així com en la reparació de tota

lics. Dins la secció d’equilibrats, cal fer esment d’una

una columna de mesura i micròmetres per a garantir la

mena de peces i maquinària.

maquinària especialitzada en equilibratges dinàmics,

qualitat i la verificació dels productes enllestits.

amb transmissió per cinta o per cardant, i on les peces

Fundada el 1986, Reflusa Mecanitzats opera fonamen-

creades incorporen el certificat de qualitat ISO.

talment en els sectors metal·lúrgic, d’obra pública, fer-

Vuit entorns de treball

roviari, farmacèutic i càrnic, així com en la indústria del

Amb el propòsit de fer els fluxos de treball més eficients,
Reflusa Mecanitzats s’articula al voltant de vuit àrees.

Quant a la secció d’obra pública, ha estat dotada d’un

Des de l’any 1986 ens dediquem al

• Fresadores CNC

mecanitzat, rectificat, equilibrat i muntatge

• Centres de mecanitzat

de diferents tipus de peces.

plàstic i l’automoció. •

• Torns CNC
• Torns convencionals

Disposem de maquinària molt variada per

• Rectificadores cilíndriques i tangencials

donar un bon servei als nostres clients.

• CAD-CAM
• Sala de metrologia, equipada amb una
tridimensional
• Equilibradores dinàmiques
• Maquinària per a diferents tipus de
soldadura
• Equip portàtil per la mecanització in
situ d’allotjaments interiors. Màquina
O.P., pedreres, àrids, etc. Especialment
útil per peces molt pesades i de difícil
desplaçament.

Ronda de Les Mates, 28-30
Pol. Ind. Les Mates
17800 OLOT.
Girona

Tel. 972 26 09 75
Fax 972 27 03 43
e-mail: reflusa@reflusa.com
Web: www.reflusa.com
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Victor Küppers

,

conferenciant i escriptor

jordi cabanas

“Cada instant ens
apropa a la grandesa
o a la mediocritat”

No és exagerat dir que Victor Küppers (Eindhoven, Països Baixos, 1970) treballa amb el somriure. Amb el seu, gairebé perenne i
incondicional, però també amb el que aconsegueix arrencar als seus oients. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i
doctor en Humanitats, treballa com a formador i conferenciant i imparteix classes de direcció comercial a la Universitat de
Barcelona i a la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de llibres com Vivir la vida con sentido o el best seller El efecto
actitud, és considerat com un dels comunicadors de més èxit al nostre país. Profundament religiós i seguidor apassionat del
Barça —equip creat i consagrat pels seus compatriotes—, viu entre Camprodon i Barcelona, compartint-hi receptes per assolir
una vida més plena.

E

Cèlia Roca

Els conceptes passió i entusiasme són omnipresents

estàs alegre la vida és fantàstica, però quan estàs de-

i que és gratis, pensaries que és una ganga, oi? Doncs

a les seves ponències. Ho són també a la nostra

sanimat, és una merda. La sensació de viure amb ale-

sent amable, aconseguiràs aquestes tres coses. Prova-

societat?

gria és brutal, i hem d’aspirar a aconseguir-ho malgrat

ho! Sembla simple, perquè ho és. La vida és molt sim-

No, no! Vivim en una societat que s’ha tornat agres-

les circumstàncies.

ple —que no fàcil—, però sembla que ens agradi com-

siva, massa accelerada i hostil, cada vegada més in-

plicar-nos-la o que ens la compliquin.

humana, i on semblen manar la cobdícia, l’avarícia i

Amb el panorama descrit, sembla pràcticament

l’egoisme. Són temps d’incertesa: molta gent pateix,

impossible. Com ho fem?

Llavors, podem contrarestar els entrebancs fins i

les circumstàncies sovint ens superen i no és fàcil viu-

No en soc un expert, però llegeixo aquells que sí que ho

tot quan venen de fora?

re amb alegria. Ens ha tocat una societat en què, per

són, i que ens diuen coses que ja hauríem de saber: es-

Tot depèn de nosaltres, sense cap mena de dubte. És

cada bona notícia, rebem 24 disgustos. De tota ma-

timar més aquelles persones que són importants per

clar que l’entorn i les circumstàncies hi influeixen, de

nera, soc optimista, perquè mai no es pot perdre l’es-

a nosaltres, relativitzar els problemes, perquè no tots

vegades moltíssim, però som nosaltres qui decidim la

perança. Estic convençut que en aquest entorn es pot

són drames; gaudir i valorar les coses fantàstiques que

nostra actitud, i això ho canvia tot. L’únic que els hu-

viure amb il·lusió i entusiasme. No és gens fàcil, perquè

tots tenim a les nostres vides... i ser amable. Això ens

mans controlem al 100% en aquesta vida és el nostre

és una lluita contra corrent, però es pot fer, i val molt

fa més feliços. Si jo et digués que hi ha una cosa que

pensament, i d’aquí ve la nostra actitud. Aquesta és la

la pena, molt! Ens ho mereixem. Tots sabem que quan

fa que et sentis més bé, que els altres se sentin millor

gran llibertat i la gran responsabilitat que tenim. No
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La primera
responsabilitat social
a l’empresa és tractar
bé les persones que
hi treballen, amb un
sou digne, respecte,
millorant-ne les
condicions laborals
i facilitant-ne la
conciliació familiar.”

No hem de deixar
de ser sensibles al
patiment dels altres,
perquè és l’única
manera de no tornarnos intransigents
crònics.”
En el moment de
vendre, o enamores
o has de ser barat.”

han de ser les nostres prioritats. Sovint, només en som

panyia per transmetre una bona actitud als seus

conscients quan és massa tard o quan la vida ens dona

treballadors i treballadores?

un cop. A banda, en el dia a dia, hi ha aspectes que fan

Bàsicament, tractar les persones com es mereixen. Hi

que viure amb alegria sigui més fàcil: el Barça, una bona

ha empreses que han confós la responsabilitat social

cervesa, un partit de tennis, un bon llibre, una xeme-

corporativa, que està molt de moda, amb fer aporta-

neia, un bon plat d’espaguetis i passar molt de temps a

cions a ONGs i recaptar aliments un dia a l’any (cosa

Camprodon. És clar: viure al paradís ajuda molt!

que està molt bé i que també s’ha de fer, és clar que sí).
De fet, la primera responsabilitat social a l’empresa és

Per descomptat! Però què passa quan arriba al-

tractar bé les persones que hi treballen, amb un sou

gun dels cops esmentats?

digne, respecte, millorant-ne les condicions laborals i

La vida té drames. Ens ha tocat a tots i ens tocarà de

facilitant-ne la conciliació familiar. És de sentit comú:

nou. No tot és sempre alegria. La vida té moments

si tractes bé la gent, ho valora, però si la maltractes,

duríssims, perquè no tots els drames tenen solució.

no pots esperar la seva millor versió. N’obtindràs allò

La mort d’un ésser estimat, les malalties greus, no te-

que li donis. He conegut caps fantàstics, però també

nir feina, no arribar a final de mes... Quan t’enfrontes

molts altres que són uns melons: es queixen que no hi

a un drama, penso que tens dret a perdre l’alegria, és

ha manera de motivar el seu equip i diuen que els tre-

clar que sí! Personalment, crec que no podria superar

balladors són tots uns inútils. De vegades tinc ganes

els drames sense la fe en Déu. Però el que a mi em posa

de dir-los: “Potser estaven molt motivats fins que et

nerviós és veure que algunes persones que no tenen

van conèixer a tu”.

drames estan tot el dia enfadades i de mal humor. Les
persones que no tenim drames tenim dues obligaci-

En aquesta línia, un informe de l’Organització

ons.

Mundial del Treball conclou que els treballadors
feliços se senten un 73% més compromesos amb

Que són...

l’empresa que la resta. Quins altres avantatges

La primera és ajudar les persones que sí que tenen

aporta aquesta actitud positiva?

dificultats greus. Som aquí per ajudar-nos els uns als

Amb una actitud positiva, no només ets millor profes-

altres, no per mirar cap a un altre costat. Cadascú ha

sional, sinó també millor persona: millor pare o mare,

d’ajudar com pugui: amb diners, amb aliments, dedi-

millor parella, millor amic... Les relacions amb tothom

cant-hi temps, acompanyant, escoltant... La segona

milloren, tens més forces per afrontar els problemes.

obligació és no perdre l’alegria quan no tenim un dra-

Ets més feliç, perquè sents aquesta alegria interior,

ma. Tots tenim problemes, que acabaran quan la di-

aquesta alegria de viure que es té quan un lluita per a

nyem. Però mentre visquem, gestionem-los!

ser tan bona persona com sigui possible.

Sóc tota orelles.

En el moment de vendre, i com a professor de di-

Hi ha dos tipus de problemes: els drames i circumstàn-

recció comercial, què cal tenir en compte perquè

cies pendents de resoldre. I és molt dubtós el dret que

una venda prosperi?

tenim d’anar per la vida emprenyats quan només en

Ups! Moltes coses. Tenir un bon producte i un preu

canviarem allò que ens passa, ni controlarem les cir-

tenim del segon tipus. La realitat és que, com a soci-

competitiu és, com deien els profes de matemàtiques,

cumstàncies: ens agradi o no, la vida està muntada així,

etat, ens hem tornat insensibles al patiment aliè, ens

una condició necessària, però no suficient. Si només

però sempre, sempre, sempre podrem escollir la nostra

hi hem acostumat. Si tu veus algú cercant menjar a un

ens fixem en això, només es pot vendre a un client ta-

millor actitud. Sempre! A cada instant, triem estar ale-

contenidor o dormint al carrer i no et commous, vol dir

rat. I d’aquests, en queden pocs. La diferència rau en

gres o no, ajudar un altre o no, somriure o no. Cada ins-

que t’has tornat insensible, inhumà. No mala persona,

el tracte, perquè la venda és una relació racional, però

tant ens apropa a la grandesa o a la mediocritat.

això no té res a veure, però sí insensible, perquè ho has

també emocional. Hi ha gent que, al mateix moment

Vostè és nascut a Holanda. Hi troba diferències

vist tantes vegades que això ja no et diu res. I no hem

de conèixer-la, ja et fa venir ganes de comprar-li coses.

amb el nostre país a l’hora de gestionar aquests

de deixar de ser sensibles al patiment dels altres, per-

D’això es tracta. O enamores o has de ser barat. No hi

aspectes?

què és l’única manera de no tornar-nos intransigents

ha cap altra opció.

No gaires: no hi ha moltes diferències entre el caràc-

crònics. No podem empipar-nos perquè la truita no

ter holandès i el català. El que passa és que aquí tenim

tingui ceba o perquè ens hagi tocat passadís i no fines-

Per acabar, li demano un regal: el seu consell més

més problemes: allà, amb el sistema de benestar soci-

tra al tren.

valuós.
Que la vida consisteix a triar la nostra millor actitud a

al existent, tot és més fàcil, perquè és un país més ric i
la gent hi pateix menys. Però, bé... aquí tenim Messi!

Segons un estudi, les xarxes socials són també

cada instant. No és fàcil, gens, però val moltíssim la

[Riu.]

una variable que pot afectar negativament l’es-

pena. De tota manera, aquest consell em semblava

tat anímic. Com a comunicador, hi està d’acord?

poc específic, una mica abstracte, fins que vaig trobar

Sempre veu el got mig ple. D’on treu aquesta po-

Si únicament hi mires les notícies, sí, perquè sembla

una frase de Santa Teresa de Calcuta que em va mar-

sitivitat?

que tot sigui un desastre i que tot vagi malament, per-

car moltíssim, perquè el portava a la pràctica: “Que

Uf! A mi em costa molt, no en sóc cap exemple. Això és

què només s’hi expliquen coses negatives. Però tam-

ningú arribi mai a tu sense que, en marxar, se sen-

una lluita diària titànica: ser alegre avui és heroic. M’hi

bé es poden llegir les pàgines d’esports quan guanya

ti una mica més bé i més feliç”. Em sembla brutal. És

considero un principiant, i això m’ajuda a recordar que

el Barça, o bé mirar pel·lícules a la tele o l’APM, que és

concreta i pràctica. A més, que el puguis aplicar o no

només hi ha quatre coses importants per les quals pots

terapèutic!

només depèn de tu. És una filosofia de vida i si lluites

perdre l’alegria, i que giren al voltant de la família i els

per fer-la realitat faràs de la teva vida una obra d’art.

amics. El problema és que, de vegades, anem per la vida

Parlem ara del món de l’empresa, on el treball

És per això que som aquí: per fer de la nostra vida una

com pollastres sense cap i no ens adonem de quines

emocional és fonamental. Què ha de fer una com-

obra d’art espectacular.•
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El Mercat
del Ram de Vic

segueix apostant pel sector
ramader i la gastronomia amb
productes de proximitat

Fabricats de peces per a la
indústria o la ramaderia,
recobriments i polièster en general.

C. Molí d’en Llobet, 15
Pol. Ind. Malloles
08500 Vic
Tel./Fax 938 891 410

www.poliesterpelegrina.cat

POUS I PERFORACIONS
PROSPECCIONS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES
FORATS DE PROVA
INVESTIGACIONS DE TERRENYS
PERFORACIONS PER GEOTÈRMIA
C. Països Catalans, 34 - 08506 Calldetenes - Barcelona

A/e perfocasany@gmail.com
Tel./Fax 938 890 858 - Mòbil 608 995 963
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Redacció
El 7, 8 i 9 d’abril de 2017 a la ciutat de Vic
tindrà lloc el Mercat del Ram, un punt
de trobada pel sector agropequari
i una gran festa per a la ciutadania i
els visitants. Com cada any l’oferta
és molt variada, ja que hi haurà
exhibicions i concursos ramaders,
productes agrícoles, activitats
lúdiques, esportives, culturals i
comercials, concursos eqüestres i un
ampli espai destinat a la gastronomia.

A

ta, la ciutat de Vic s’omple d’activitat amb la celebració del tradicional Mercat del Ram. Per tal de
connectar amb els professionals dels diferents sectors i el públic en general, la Fira mostra una oferta

jordi Cabanas

Abans de començar les vacances de Setmana San-

variada i atractiva per tots els assistents:

El bestiar és un dels atractius i tradicionals del Mercat del Ram.

La casa de pagès: l’interior del Recinte Firal és

indústria agroalimentària de la comarca. A través

lacionades amb els cicles agrícoles i la seva relació

un espai reservat al visitant per tal de conèixer el

de diferents àrees com el camp i l’hort, el graner,

amb el bestiar i les eines del camp. Un espai dedi-

dia a dia de les masies i una oportunitat per poder

la cabana, l’estable i el mercat, els visitants podran

cat principalment a un públic familiar, que es dina-

veure una zona dedicada a mostrar l’origen de la

conèixer de ben a prop un conjunt d’activitats re-

mitzarà amb tallers, exposicions i activitats didàc-

Celebrem

30

ANYS!
Tel. 93 859 26 60
Fax. 93 859 09 70
A/e: info@castanyplastics.com
Web www.castanyplastics.com

Transports de bestiar

C. Sant Eloi, 2. Pol. Ind. Talamanca
08508 - Les Masies de Voltregà - Vinyoles
www.ccmelectronic.com

www.transportsdebestiar.com

Tel. 93 850 43 24
Fax. 93 850 41 79
comercial@ccmelectronic.com

C. Mestral, 7A
08507 Santa Eugènia de Berga
Tel 0034 627 474 140
Tel 0034 627 474 141
comercial@transportsdebestiar.com
eixprofessional.com

Castany Plàstics S.L.
C/ MAS LES VINYES, 30
POL. INDUSTRIAL MAS LES VINYES
08570 TORELLÓ

jordi Cabanas
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Vista de diferents mostres comercials.

tiques.

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que se centrarà en dues expe-

Espai Terra i Cuina, productes de proximitat presents en tots els àpats.

riències reals de ramaderia ecològica. Efectivament la ramaderia, com la ma-

Els productes de proximitat són els protagonistes de l’Espai Terra i Cuina. Un

joria de sectors professionals, està sotmès a constants canvis i, per tant, la

espai on hi participen una selecció d’expositors de diferents sectors agroali-

seva adaptació als mateixos és una imperiosa necessitat. La intensificació de

mentaris. Cada participant obrirà les seva parada per oferir-nos la millor re-

la producció s’ha convertit en poc sostenible i fa falta buscar alternatives en la

presentació dels seus productes com oli, mel, embotits, vins, pa, pastisseria.

producció ecològica, una realitat que pot significar el futur per a molts produc-

També hi trobarem una gran varietat de tapes de degustació. Com a novetat

tors.

d’aquest any hi haurà un espai dedicat a les cerveses artesanes.
El divendres 7 d’abril també tindrà lloc una altra jornada que tractarà sobre les
L’exhibició de cavalls és un dels actes més atractius del Mercat del Ram.

novetats del nou programa d’actuació en zones vulnerables. Aconseguir una

Convertida en tot un clàssic, any rere any multitud de persones es concentren

millora en la qualitat de les aigües subterrànies cal avançar en diferents aspec-

a la zona esportiva per gaudir de les exhibicions eqüestres. Tan dissabte com

Segeuix a la pàgina 18 >>

diumenge la Fira acollirà demostracions repartides en dues pistes en diferents
modalitats com: concursos de doma clàssica, carrussels, salts d’obstacles,
Horseball, entre d’altres.
Jornades tècniques, una aposta pel coneixement. Durant la setmana, diferents entitats i institucions organitzen conferències sobre qüestions d’interès
pel sector professional.
El dimecres 5 d’abril tindrà lloc una jornada organitzada pel Departament

eixprofessional.com

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

Menú diari - Menú cap de setmana

RECICLEM

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

Truca’ns

TOT TIPUS DE PLÀSTICS

93 851 43 52

RecOn
Gestor de
residus industrials

www.recon.cat
M. 687 47 95 51
informacio.recon@gmail.com

Pol. Ind. El Verdaguer
C. Carles Regàs Cavalleria
Nau 40
08560 MANLLEU

Mercolleida
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Diferents personalitats van assistir el
lliurament en els VIII Premis Pronosporc

L’empresa Bestiar Serra Martí, SL. surt
guardonada a la vuitena edició dels premis
PronosPorc 2016 de Mercolleida.
Els premis PronosPorc donen a conèixer el millor analista del sector a Espanya en les categories de Porc d’Engreix i Garrí. Aquests
premis són el colofó a les Juntes de preus setmanals, formades per les empreses més representatives d’aquest àmbit, tant pel seu
volum com pel seu pes dins el mercat nacional i internacional.

J

Redacció
Josep Serra, de Bestiar Serra Martí, juntament amb

d’Agricultura va destacar la capacitat de diàleg que

clients i els proveïdors ha portat l’empresa a conso-

Juan Pedro Florido, de El Pozo Alimentación, es va-

desenvolupen els operadors de Mercolleida, i la ca-

lidar-se com una empresa referent, tant nacional

ren proclamar guanyadors de la vuitena edició dels

pacitat del sector a sobreposar-se a les dificultats.

com internacional –comunitària o extracomunitària-, en la compra i venda de bestiar porcí. Els guar-

premis PronosPorc, guardó que lliura i organitza
Mercolleida, mercat de referència del sector porcí

Bestiar Serra Martí com a referent del sector porcí

dons PronosPorc 2016 són un reconeixement a la

espanyol i europeu. Els Premis PronosPorc donen a

Bestiar Serra Martí representa plenament els valors

bona feina i a la seva trajectòria.•

conèixer el millor analista del sector a Espanya en

de les empreses punteres del sector. Josep Serra i

les categories de Porc d’Engreix i Garrí. Josep Serra,

Pagespetit, com a fundador i gerent de l’empresa

de Bestiar Serra Martí, va obtenir també el premi

Bestiar Serra Martí, SL., fundada l’any 1980, és el re-

Lechón de Oro 2016.

sultat de la unió de dues famílies de tradició porcina

Per tal de calibrar la importància de Mercolleida, cal

ses familiars va començar amb una petita activitat

tenir en compte que la seva cotització s’utilitza com

de compra de proximitat de bestiar porcí i de trans-

a preu de referència per a més del 90% de les opera-

port amb una flota de vehicles pròpia. El model de

cions realitzades de porcí a Espanya i és, per tant,

negoci de Bestiar Serra Martí està basat en els va-

la referència europea del preu espanyol. Àngel Ros,

lors com el compromís, la seriositat, la constància

com a president de Mercolleida, va destacar la im-

i la credibilitat. El manteniment d’aquests valors i

portància d’aquests guardons com a reconeixement

el reconeixement dels seus clients, des de granges

de l’encert a l’hora de fer prediccions sobre l’evolució

familiars fins a companyies integradores, han con-

dels mercats. Per altra banda Carlos Cabanas, direc-

vertit l’empresa en un referent per la intermediació.

tor General del Ministeri d’Agricultura, va subratllar

Bestiar Serra Martí serveix el tipus de porc, volums

la fortalesa del sector i de les seves exportacions

i genètica que demanen els escorxadors. Aquesta

gràcies a empreses punteres. El Secretari General

relació de coneixement mutu i de confiança amb els

Per a més informació

C. Emili Grahit, 17,

Tel. 972 41 69 69

entresol

Mòbil: 619 737 338

17002 GIRONA

A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es

Mercolleida

(Família Serra i Família Martí). Com moltes empre-

Josep Serra, en el moment de rebre el Premi Pronosporc en la
categoria de Garrí d’Or 2016.

jordi Cabanas

ajuntament de Vic
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Expositor i comprador fent tractes de negoci.

Les exhibicions eqüestres són un dels actes més esperats del Mercat del Ram.

>> ve de la pàgina 16

tes de la gestió en granja i la fertilització. Partint del punt de vista que les dejeccions ramaderes són un recurs, la jornada tractarà la manera com es pot
buscar la col·laboració de tots els agents implicats tant en la fertilització, com
en la gestió de les granges pel que fa al tractament de l’aigua i a l’alimentació
dels animals. Durant les jornades s’explicarà la manera més eficient de tractar
tot el cicle de tal manera que sigui possible cobrir les necessitats dels cultius i
al mateix temps donar compliment als requeriments legals tot apostant per
un model de gestió més sostenible que tingui cura també del mediambient.
Altres mostres i activitat lúdiques. El Mercat del Ram, a banda d’oferir totes
les activitats ja esmentades, també ens ofereix altres mostres com la de marenovables. Durant tot el cap de setmana, la ciutat s’omple d’ofertes lúdiques i
rutes turístiques que complementen la vessant comercial com concursos de dibuix i fotografia, de globus aerostàtics, parc infantil d’inflables, exhibicions castelleres i diverses competicions esportives. Efectivament, el Mercat del Ram
serà un any més una gran festa ciutadana on hi té cabuda tot tipus de públic. •

confeccions

jordi Cabanas

quinària agrícola i vehicles industrials, la d’horticultura, jardineria i energies

La ramaderia segueix sent el punt fort del Mercat.

Roba per a l’hostaleria
Roba personalitzada
Davantals per a escoles

• Serveis de manteniment de neteja
• Neteges en generals
• Rebaixats, abrillantats de tot tipus de paviment
• Restauració i reparació de paviments de
pedra natural, formigó, hidràulics, llambordes i més.

Av. Sant Jordi, 166 · 17800 Olot · Girona · Tel. 972 265 238

www.confeccionsmdgarrotxa.com

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

Telèfon 609 287 621 / 629 614 892 / Email maximnet2015@gmail.com

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

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
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FONTFREDA PINTURES AMPLIA EL NEGOCI
OBRINT UNA NOVA BOTIGA A VIC
Redacció

F

Fontfreda Pintures és una empresa

disposa també d’una botiga dedicada exclusivament

i en pintura industrial treballen sobretot amb CIN,

especialitzada en la comercialització de

al material artístic i de Belles Arts.

Roberlo i Pyma.

Pintures i materials tècnics

Maquinària i eines de treball

en contínua formació per oferir el

Fontfreda posa a l’abast dels professionals un seg-

Pel que fa a les eines i a la maquinària, Fontfreda és

millor producte i el millor servei, sigui

ment de pintures i materials tècnics. Com a repre-

distribuïdor oficial de la casa Exel (Kremlin) i treballen,

al client particular, a l’empresa o al

sentants de la marca Rhonatherm, posen a l’abast

entre d’altres, amb la casa Festool per tal d’oferir en

professional.

del client els seus sistemes d’aïllament tèrmic per

qualsevol moment el millor rendiment en l’àrea de la

exteriors a través de panells. L’empresa subminis-

tecnologia, la productivitat i també el medi ambient.

pintura, materials tècnics, maquinària i
eines de treball, amb un equip de persones

tra també els productes Easyfloor, oferint múltiples

En el terreny de la pintura decorativa, Fontfreda Pin-

productes de microciment, impermeabilitzants,

Servei al client

tures manté un ferm compromís amb el client final,

malles i accessoris per revestir qualsevol superfície i

Fontfreda Pintures és una empresa familiar, amb més

domèstic o professional, distribuint les seves marques

material de manera duradora, resistent i adaptable.

de 80 anys d’història. La seva visió del negoci com una

Pyma, Bricolar i Rolux, o treballant també amb les

Dins la mateixa línia, l’empresa subministra terres de

empresa de servei fa que s’envoltin dels millors prove-

primeres marques del sector com Titan, Sikkens, Va-

vinil de la casa Gerfloor, una opció duradora i econò-

ïdors i d’un equip de professionals molt ben preparats i

lentine, Isaval, Jotun o Cedria, posant a disposició del

mica per tot tipus d’establiments, amb un alt com-

en contínua formació, per tal d’oferir la millor qualitat, el

client materials de qualitat i innovadors per als seus

ponent tècnic i de disseny. Dins la línia de carrosseri-

millor preu i també el millor assessorament tècnic pos-

projectes. Fontfreda Pintures és distribuïdor oficial

es són distribuïdors de la marca de pintura Cromax i

sible. El seu àmbit de treball comprèn tota la província

d’empreses de material d’alta decoració com Giorgio

disposen de la marca pròpia Cindis, amb una àmplia

de Girona i la comarca d’Osona. Disposen també de ma-

Graesan i Orac Decor, especialistes en estucats i en

gamma de pintura i annexes, des de massilles, ver-

gatzems i punts de venda a Olot, Figueres i una nova bo-

motllures funcionals o decoratives que ajuden a do-

nissos o pistoles per a carrosseries. En la línia de la-

tiga a Vic. L’empresa disposa d’un servei de repartiment

nar personalitat i vida a qualsevol projecte. L’empresa

ques i vernissos ofereixen la representació de Valresa

que cobreix tots els racons de Girona i Osona. •

jordi Cabanas
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Pintura decorativa

Diferents imatges de l’interior de la botiga de Vic.

DECORACIÓ - INDÚSTRIA - LAQUES I VERNISSOS AUTOMOCIÓ - BELLES ARTS - EINES I MAQUINÀRIA

OLOT
Av. Antoni Gaudí, 23
T. 972 262 926 / F. 972 260 225
8:00-13:00 / 15:00-20:00
Dissabte 9:00-13:00

OLOT
C. Sant Esteve, 29 - 17800 Olot
Estiu 9:30-13:30 / 17:00-20:30
Dissabte 9:30-13:30
Hivern 9:30-13:30 / 16:30-20:00
Dissabte 9:30-13:30

FIGUERES
Pl. Europa, 8 Polígon Firal
T. 972 505 269 / F. 972 504 209
8:00-13:00 / 15:00-20:00
Dissabte 9:00-13:00

VIC
C. Olot, 2 A Polígon Mas Bauló
T. 938 134 728
8:00-13:00 / 15:00-19:00
Dissabte 9:00-13:00

www.fontfredapintures.com – forntfredapintures@forntfredapintures.com – Facebook: Fontfreda Pintures – Instagram: fontfredapintures
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5ª FIRA DE LA BIOMASSA DE CATALUNYA.

jordi Cabanas

L’EFECTE POSITIU DE LES ENERGIES RENOVABLES

La Fira de la Biomassa es consolida com un referent en el sector i representa un impacte econòmic positiu al territori, al mateix temps
que es converteix en un referent important per la difusió de les energies renovables entre el públic i aquest any directament en els
centres de formació.

F
Redacció

Fira de la Biomassa 5ª Edició. Impacte econò-

banda, un estudi encarregat a la Universitat Oberta

ficativament superior a l’any 2013, que va ser de poc

mic i sostenibilitat

de Catalunya demostra que les edicions passades

més de quatre milions. Sovint quan les empreses

El dia 25 de febrer va tancar les seves portes la 5ª

(2013-2014) van suposar també un impacte econò-

aposten per assistir a una fira, mesuren els resul-

edició de la Fira de la Biomassa de Catalunya. La

mic positiu en els assistents a la Fira i demostren

tats mirant els contractes que aconsegueixen per

Fira s’ha convertit en un referent pels professionals

una tendència a l’alça del sector. La Fira atrau una

tal de fer rendible la inversió i el temps invertit. L’any

del sector, amb jornades tècniques on es podien

elevada representació del teixit empresarial de la

2014 es va arribar als 3,5 contractes per participant,

veure propostes adaptades tant al teixit industrial

biomassa, fent també molta feina de difusió entre

sobretot distribuïdors i instal·ladors. Els fabricants

com també al mercat domèstic. Actualment tot-

el públic.

i els distribuïdors van aconseguir per la seva banda
un augment molt positiu respecte el 2013. L’impac-

hom està d’acord en què la utilització de la biomassa és positiva, tant des del punt de vista de la gestió

D’acord amb l’estudi fet per la Universitat Oberta,

te econòmic que suposa l’assistència a la Fira de la

sostenible dels boscos, com també per aconseguir

l’impacte econòmic de la Fira per l’any 2014 se situa-

Biomassa per a les empreses és molt positiu, consi-

reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. D’altra

ria en més de cinc milions d’euros, un impacte signi-

derant la seva mida. Els cinc milions d’impacte eco-
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nòmic representen al voltant de 44.048,65€ per entitat participant l’any 2014. Tenint en compte que la
facturació mitjana de les empreses que hi assisteixen està al voltant de 430.000 € anuals, representaria més d’un 10% del volum del seu negoci anual.
Aquesta cinquena edició va acabar amb uns resultats que consoliden la tendència de les darreres
sessions, amb jornades tècniques on hi ha tingut
una participació activa dels professionals, amb una
valoració molt positiva pel que fa a contactes realitzats i tasca comercial. La tasca pedagògica de
les jornades de formació per les escoles agràries
ha estat una novetat que ha comptat amb la partres de formació. Hem de recordar que els beneficis
que reporta la utilització de la biomassa són a llarg
termini, la reducció del risc d’incendis forestals,
mantenint la vegetació a ratlla en els nostres bos-

jordi Cabanas

ticipació de més de 120 alumnes repartits en 4 cen-

La Fira de la Biomassa de Catalunya s’ha convertit en un punt de trobada per als professionals del sector.

cos mediterranis, la creació de llocs de treball i la
possibilitat de generar negocis sostenibles, sobretot en zones rurals poc atractives per altres tipus

La biomassa és un exemple dels avantatges de

l’aire; no genera residus; les cendres que s’obtenen

de sectors econòmics. El sector de la bioenergia es

l’energia renovable.

es poden utilitzar com a adobs minerals.

mereix una oportunitat, ja que hi ha moltes empre-

Des d’un punt de vista de la preservació del medi

ses que continuen lluitant per millorar el rendiment

ambient, i comptant que s’exploti correctament

La bioenergia representa, segons els experts, gai-

i l’eficàcia de les calderes i de les instal·lacions que

la matèria prima dels boscos, els avantatges de la

rebé el 60% de tota l’energia renovable d’Europa i,

fabriquen energia a partir de la biomassa. Efectiva-

utilització de biomassa són molts: balanç energè-

per tant, pot contribuir de manera decisiva en po-

ment, la implantació de la biomassa per a ús tèrmic

tic positiu (per produir l’energia equivalent a 100

der aconseguir els objectius climàtics que es propo-

desenvolupa al territori dos models de negoci que

litres de gasoil, només se n’utilitzen 5 litres en les

sa la Unió Europea per l’any 2020, és a dir reducció

es complementen. Per una banda, les empreses

diferents etapes de la cadena de transformació

del 20% en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle,

forestals que inclouen la producció de matèria pri-

de la biomassa); balanç pràcticament neutre en

estalviar el 20% en consum d’energia a través d’una

ma (llenyes, pèl·let o diferents tipus d’estella fores-

emissions de CO2; augment de la taxa de fixació de

major eficiència, cobrir el 10% de les necessitats de

tal). Segons la Diputació de Barcelona a Catalunya

CO2 al bosc: els arbres joves fixen major quantitat

transport utilitzant biocombustibles i promoure les

existeixen 33 empreses registrades que produeixen

de CO2 que no els arbres vells i estancats en creixe-

energies renovables. La UE vol que la indústria co-

biomassa en origen, i moltes empreses subminis-

ment per manca de gestió; la biomassa és un pro-

operi amb l’assoliment d’aquests objectius a través

tradores de calderes. Aquesta activitat pot crear

ducte sostenible que genera una energia renovable

del que anomenen Energy Industries Iniciatives. Les

també llocs de treball directes o indirectes a través

obtingut a partir de la gestió dels boscos; millora

iniciatives en bioenergia estan dins aquestes inicia-

de noves oportunitats laborals en tres àrees que

de les masses forestals (reducció de la densitat ex-

tives a potenciar i poden ser susceptibles de rebre

poden ser claus pel desenvolupament del sector:

cessiva); l’explotació de la biomassa és compatible

ajudes dels fons procedents d’Europa. La Fira de la

empreses de serveis energètics, empreses indus-

amb les operacions de prevenció d’incendis i també

Biomassa en la seva cinquena edició constitueix

trials fabricants de calderes o components, i també

amb la reducció de riscos d’incendi i en la reducció

un altre pas per promoure tecnologies que poden

empreses innovadores en creació de software o bé

de les plagues forestals; no es produeixen emissions

ajudar en la lluita contra el canvi climàtic, un dels

en buscar nous dissenys que permetin la transfor-

de sulfurs (SO2) ni d’òxids de nitrogen (NOx) com-

reptes més importants que té la humanitat en els

mació de la biomassa en energia.

ponents de la pluja àcida; millora de la qualitat de

propers anys.•

pelletelegance





Rendiment fins a 94,4%
Sistema hidràulic integrat
Col locació amb dues cares a tocar de la paret
Control amb pantalla tàctil de sèrie

G
ar
an
tía

Aconsegueix un 5% de descompte si ens demanes un
pressupost usant aquest codi promocional: EIXHIV2016

años

según

www.solarfocus.com

40 anys donant servei
a l’instal·lador i al professional
C. Castellfollit 13-14, Pol. Ind. Els Dolors.
MANRESA - 08243

+34 618 264 876
www.natefi.com • info@natefi.com

T: 93.878.47.11
sencor@sencor.cat

Som distribuïdors de les primeres marques en:
• Calefacció
• Biomassa.
• Calderes.
• Sanitaris.
• Aire acondicionat.
• Banys.
• Geotermia.
• Accessoris
• Aerotermia.
per a llauneria.
C. Ripoll 14, Pol. Ind. Mas Beuló
VIC - 08500

T: 93.889.28.42
sencorvic@sencor.cat

eixprofessional.com

EMIUM
PR

Caldera de pellets
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Millorar la gestió de les nostres emocions
ens acosta a l’èxit i al benestar
Les emocions, la por, l’alegria o la tristesa surten del fons del nostre sistema cognitiu i determinen com ens veiem a nosaltres
mateixos, com gestionem les dificultats i sobretot com ens relacionem amb els altres. Per tant, un control adequat de les nostres
emocions afectarà el nostre rendiment a la feina i també al nostre sentiment de benestar.

D
Redacció

De fet, la intel·ligència emocional es basa precisament en entendre les nostres

Interacció amb altres persones. Normalment no treballem en cel·les aïllades. La

emocions i les dels nostres col·laboradors. Entendre com se senten les altres per-

relació amb les altres persones és fonamental per a la cooperació. Conscients de la

sones és bàsic per teixir relacions humanes i, per tant, ajuda també dins el món de

força dels equips per resoldre problemes, és evident que la capacitat de mantenir

l’empresa, a tractar amb clients difícils, gestionar equips de treball i en definitiva

bones relacions amb clients, proveïdors i col·laboradors, de manera duradora i sin-

gestionar tot allò que faci referència a les relacions amb les persones. Des que D.

cera, és un element essencial. S’ha parlat molt de l’empatia com un element clau,

Goleman l’any 1995 va convertir el seu llibre Emotional Intelligence en un best se-

una mena de cola que permet que les persones interactuïn. La falta total d’empa-

ller mundial , tothom va acceptar que un bon EQ, és a dir, una bona intel·ligència

tia és un trastorn social greu. La capacitat de posar-se a la pell dels altres és una

emocional és el factor fonamental per desenvolupar allò que sovint s’anomena

virtut que crea ràpidament adeptes i és bàsica en qualsevol persona que es vulgui

lideratge. Aquest psicòleg americà, nascut a Califòrnia l’any 1946, afirmava que

posar al front de qualsevol projecte. Ser emocionalment intel·ligent és ser capaç

el quocient emocional (EQ) és el responsable del 80% de l’èxit a la vida, mentre

d’aportar i de contribuir al grup, una manera de demostrar efectivament que ens

que el quocient intel·lectual (EI) contribueix a l’èxit només en el 20% restant. Per

preocupa què els passa als altres.

tant, el nivell de EQ està directament lligat amb l’èxit de les empreses i de les or-

Presa de decisions. Fins a quin punt una mala decisió presa amb por, descon-

ganitzacions. Al final podem dir, per simplificar, que l’ús intel·ligent de les nostres

fiança o ràbia pot fer naufragar un negoci o un projecte? Podem ser conscients

emocions ens porta a l’èxit. Evidentment que necessitem persones amb un bon

de la influència que té el nostre estat d’ànim a l’hora de prendre decisions? Tot

QI, és a dir amb unes bones capacitats cognitives per fer anar els ordinadors, fer

i que la part racional analitza dades, la part emocional, de manera semblant

anar les eines de treball i resoldre els problemes. Segurament en el nostre dia a

a com ho fa la intuïció, ens afecta sense que en siguem conscients. Saber això

dia hem de lidiar amb la tecnologia però sobretot amb persones. El llenguatge

ens pot ajudar a prendre decisions més objectives. Per tal de fer-ho cal també

que ens ajuda a comunicar de veritat amb les persones és el de les emocions i un

ser capaços de fer una correcta avaluació de la realitat que ens envolta. És el

professional normalment necessita tenir un EQ per sobre de la mitjana per poder

que és diu tocar de peus a terra. De fet, és controlar el relat o la pel·lícula que

convèncer, persuadir, vendre o simplement col·laborar i en definitiva poder gesti-

moltes vegades ens fem de les situacions. Una imaginació poderosa pot ajudar

onar efectivament. A través de determinades proves es pot arribar a mesurar la

a ser creatius, però també ens pot allunyar de la realitat i fer-nos prendre la

intel·ligència emocional i, per tant, com gestiona una persona les seves emocions.

ruta equivocada. Quantes vegades ens preocupem per problemes que només

Els cinc punts més importants d’entrenament i millora que es determinen en un

existeixen en la nostra ment i que ens resten energia per actuar. La voluntat

dels sistemes d’anàlisi més emprats, l’EQ-i 2.0, són els següents:

de resistir els impulsos és també una qualitat que cal incloure en el capítol de

Percepció d’un mateix. Sempre s’ha dit que el coneixement d’un mateix és molt im-

presa de decisions. Saber esperar el moment per actuar. És el Kairós, o el temps

portant en les relacions humanes. Una acceptació dels defectes propis mesura la

qualitatiu de l’oportunitat dels filòsofs grecs, reconegut com una de les millors

seguretat que la persona té amb les pròpies capacitats i segurament determina la

virtuts humanes.

possibilitat d’assimilar les crítiques sense caure en el desànim i, per tant, condiciona

Control de l’estrès. Moltes vegades en la societat actual tenim la sensació que els

la capacitat per millorar. Una persona conscient de les seves emocions normalment

estímuls externs o la feina pendent que s’amuntega superen la nostra capacitat per

sap quin efecte produeix en els altres. Quan no hi ha una bona percepció d’un ma-

donar resposta a tot. El més important és no comprometre’s a fer coses que no po-

teix és fàcil generar mal entesos en els altres i tenir efectes col·laterals desagrada-

dem complir, però també ens calen mecanismes d’adaptació efectiva per fer front al

bles, com per exemple persones disgustades al voltant sense saber perquè.

que es considera el mal del nostre segle: la pressa. És important mantenir la calma i

Expressió d’un mateix. Ajuda a presentar-se tal com un és, sense artificis, i això

el control, i sobretot ser optimistes respecte als canvis en una societat globalitzada

ajuda a comunicar de forma autèntica. La capacitat d’expressar obertament els

i líquida on ja res no és el que era i on els canvis se succeeixen a un ritme trepidant,

propis sentiments de manera franca i amb independència és bàsic per generar

sobretot a les empreses. Ser flexibles per no trencar-se davant les fortes onades de

confiança. Cal tenir en compte que l’expressió d’un mateix es produeix al mateix

vent. És convenient també obrir-se constantment a nous punts de vista per buscar

temps de forma verbal i també no verbal i que per tal de tenir credibilitat les dues

solucions creatives i no caure en el tòpic de “sempre s’ha fet així”.

formes d’expressió han de ser harmòniques. L’assertivitat és també un element

Per tal de rendir en qualsevol activitat que exigeix molt de nosaltres mateixos, a la

important. Efectivament, per treballar amb equip és important expressar i de-

feina però també a l’esport o a la vida familiar, hem d’aconseguir poder gestionar

fensar les opinions i fins i tot els sentiments de manera clara, efectiva i sobretot

correctament les nostres emocions. Una gestió correcta de la part emocional ens

independent, sense estar excessivament lligat a les opinions dels altres a l’hora

pot aportar un sentiment general de satisfacció i benestar que ens permetrà ser

d’actuar, però respectant els diferents punts de vista dels companys. L’assertivi-

més eficients, però també poder gaudir amb plena consciència de les coses que

tat és bàsica per dialogar i per negociar.

ens aporta la vida.•
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L’empresa de regals corporatius Girogift
amplia les seves oficines a la Costa Brava
Girogift, una de les companyies líders a Catalunya en l’àmbit dels obsequis per a empreses, consolida el seu creixement amb
l’ampliació i requalificació de les seves oficines a Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà).

G
Redacció

Gràcies a aquesta intervenció, Girogift ha aconseguit

Un sector a l’alça

que això sí succeeix quan només se’n té en compte el

adaptar l’espai i l’ambientació a les necessitats pròpi-

La trajectòria de Girogift va iniciar-se el 2003, cen-

cost en el moment de triar els obsequis —bolígrafs,

es d’un centre de gestió estratègica de la imatge i co-

trant-se fonamentalment a les comarques gironines

gorres, samarretes, pendrives, clauers, etc.—, ob-

municació d’empreses i marques, així com dels seus

i a l’àrea metropolitana de Barcelona. Avui, 14 anys

viant-ne la relació qualitat-preu.

productes i activitats. D’aquesta manera vol potenci-

més tard, la companyia ja opera a tot Catalunya. “Hi

ar-ne els resultats i rendibilitzar al màxim les inversi-

gaudim d’una posició consolidada i valorada, i que va

“El preu de l’objecte mai no ha de degradar la

ons a curt, mitjà i llarg termini.

creixent de manera sostinguda tant en resultats com

qualitat de l’acció, ni la correcció de la per-

en inversió, estimulada pel seu valor afegit”, subratlla

sonalització, ni l’eficiència de l’article. I per

el gerent.

garantir tot això, la gestió consultora que

Les accions de la firma gironina se centren en la presta-

desenvolupem amb els nostres clients està

ció de serveis de màrqueting especialitzats en objectes
publicitaris, regals d’empresa, marxandatge, comer-

Així mateix, Orestes assenyala que el sector de l’ob-

orientada a l’assoliment dels objectius de

cialització de productes tèxtils publicitaris i laborals,

jecte publicitari, regals d’empresa, marxandatge i

comunicació i consolidació de marca i

serveis gràfics i estratègies de promoció, protocol i

promocions travessa una etapa de creixement i va-

serveis, tenint sempre la rendibilitat ben

branding mitjançant els objectes, tot incloent-hi la fa-

lorització constant. “Fins no fa gaire, havia estat un

present”.

bricació de regals especials. Així mateix, Girogift també

mercat poc professionalitzat, molt atomitzat i regit

Des dels seus inicis, Girogift ofereix

porta a terme campanyes de fidelització, actes promo-

per estratègies basades en el preu. Aquests tipus de

els seus serveis amb el suport d’una

cionals al lloc de venda (PLV) i displays.

promocions, però, estan abocades al fracàs: allò que

plantilla de professionals altament

és massa barat acaba sortint car, ja que si no assoleix

qualificats i especialitzats, així com

“La dilatada experiència de Girogift garanteix l’efici-

els objectius de la inversió, acaba esdevenint una des-

d’un gran nombre de col·laboradors

ència dels nostres serveis, reconeguts pels nostres

pesa i, fins i tot, una acció nociva per a la marca o la

externs —com ara impressors, dis-

clients amb la seva fidelitat”, afirma Josep Orestes,

imatge de l’empresa”, puntualitza.

senyadors i operadors logístics—,
que n’asseguren l’eficàcia del ser-

gerent i responsable comercial de la companyia. En
aquest sentit, també assenyala que la firma amplia

A l’hora d’explicar les claus de l’èxit de Girogift, Ores-

els seus contactes per l’efecte del boca-orella i la sa-

tes posa l’accent en la preocupació per la qualitat i els

tisfacció del servei rebut. “Els proveïdors d’abast naci-

petits detalls. “Es tracta de racionalitzar els recursos

onal i internacional cerquen la nostra intermediació

i fer les campanyes amb els productes adequats, tri-

per fer arribar els seus productes al mercat. Confien

ant-ne aquells que siguin més útils i que garanteixin la

en la nostra gestió per distribuir-los correctament i

convivència amb el destinatari de la promoció”.

coherent, en funció de la demanda existent i les necessitats de les empreses de comunicar, promocionar

Així mateix, el responsable assegura que escollir un

i potenciar les seves activitats, les seves marques i el

article econòmic no ha de ser sinònim d’una mala

seu prestigi”, explica Orestes.

impressió per part del receptor. En canvi, considera
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Especialitzats en la fabricació i el muntatge de canonades
en acer inoxidable i en acer al carboni en els sectors
Industrial, Alimentari i Farmacèutic.
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