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Ja ha arribat l’estiu i això vol dir que aquests dies veurem incrementar el nombre de turistes
que arriben al nostre país. Les aglomeracions als carrers i l’encariment dels preus, fa que sigui
un dels principals problemes d’algunes ciutats i poblacions de la costa.
Aquesta massificació de turistes força a transformar la distribució i l’ordre d’alguns veïnats.
Les botigues de proximitat de tota la vida, on hi compren les persones que viuen al barri, es
veuen substituïdes per botigues de souvenirs, hotels o restaurants. Ja no parlem de l’encariment desmesurat dels pisos, tant de lloguer com de compra. El negoci immobiliari també
s’està convertint en un malson pels ciutadans. La compra d’edificis per inversors veta a la
gent del barri perquè no poden assumir els alts preus que demanen per viure-hi.
És cert que ha augmentat la riquesa d’alguns barris o de les zones on hi ha més moviment
turístic, però al mateix temps també ha augmentat la intrusió permanentment dels espais
públics, fent que la població local es trobi forastera a casa seva. Aquest fet massiu igualment
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comporta problemes de convivència pels sorolls, cridòria i, de vegades, unes actituds poc cí-

Txell Costa,

viques de part d’alguns.

periodista i directora de
la consultoria de negocis
Txell Costa® Group

Crec que es paga un preu molt alt per donar grans beneficis a un sol sector i de vegades creant
llocs de treball temporals i precaris, a canvi de perdre els petits i emblemàtics negocis, poder
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En els propers anys els robots
ocuparan la meitat dels llocs
de treball.
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caminar i passejar tranquil·lament sense haver d’esquivar a ningú pel camí i, el que és més
important, no perdre l’essència ni la identitat pròpia del barri en qüestió.
Sembla que només ens hem de centrar amb el turisme com a motor econòmic i exprimir-lo
fins a l’esgotament. Esperem que no arribi el que va passar anys enrere amb el sector de la
construcció, que de tant construir sense límit es va aturar en sec, deixant estructures mig fetes que avui encara podem veure ja rovellades. El turisme també ens pot passar factura quan

El lluçanès fomenta
el turisme sostenible

algun dia el nostre territori deixi de tenir interès. Sabem que el que avui és atractiu o està de
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que es cansin del turisme massificat.

Els productes ecològics
es consoliden a Catalunya

15 Agroalimentària - Ramaderia
Mas Pinós, carn ecològica per
una alimentació de proximitat i
saludable

moda, demà no necessàriament ho serà, o també pot passar que els propis turistes siguin els

En definitiva, el turisme sí però controlat, protegit i, sobretot, respectuós amb els residents
locals. De pas, no estaria de més potenciar altres sectors més viables que tenen continuïtat
els 365 dies de l’any, en benefici no d’una part, sinó de tota la població sencera. •
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Jordi Cabanas

SIMA aposta per la innovació en
el marc de l’automatització industrial

Adaptar-se permanentment a les necessitats canviants de la indústria i oferir una atenció i un servei de qualitat. Aquestes són les
dues premisses que, des de fa gairebé tres dècades, centren l’activitat de la firma osonenca Sistemes Industrials Manlleu, SIMA,
dedicada a la comercialització i desenvolupament de solucions industrials i fermament compromesa amb la innovació.
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Com a mostra d’aquesta implicació, SIMA va or-

fa a la transmissió de potència, proposa solucions

ganitzar, conjuntament amb la multinacional de

integrals de mecànica i electrònica del moviment,

pneumàtica SMC, la jornada Els reptes de l’automa-

pensades per a garantir la seguretat i el rendiment

tització 4.0 que va tenir lloc el 30 de març passat a

òptim de màquines i transportadors.
Un servei eficient i personalitzat

indústria 4.0, considerada com la nova revolució

Fidel al propòsit de donar una atenció propera i per-

industrial i on les tecnologies de la informació i co-

sonalitzada, SIMA té un extens equip comercial de

municació (TIC) estan reinventant els processos de

vendes i assessorament tècnic, sempre a disposi-

producció.

ció del client per a resoldre’n els dubtes que puguin
sorgir. A més, per tal d’adoptar el producte més

Distribuïdora oficial d’empreses líders

adequat per a cada necessitat, l’empresa fa un estu-

El camp en l’expertesa de SIMA gira al voltant de sis

di previ de cada projecte. L’activitat es duu a terme

eixos: pneumàtica, hidràulica, compressors, siste-

a les instal·lacions de SIMA, de 1.200 m2 repartits

mes amb perfils d’alumini, mànegues i transmissió

entre la botiga, el magatzem i el taller de muntatge

de potència. Per a tots ells, és distribuïdora oficial

i reparació. D’altra banda, el volum d’estoc permet

de les firmes comercials més competitives del sec-

servir el material sol·licitat amb molta rapidesa,

tor, com ara la ja esmentada SMC, Ingersoll-Rand,

mentre que un extens aparcament a peu de carrer

Bonfiglioli, Bosch Rexroth, Merlett i AR.

brinda les màximes facilitats als clients.

En el camp de la pneumàtica, SIMA ofereix solu-

Des de 1988, i gràcies a la preocupació constant per

cions i projectes integrals i recanvis de qualsevol

adoptar la tecnologia més avançada, SIMA ha acon-

element. En hidràulica, disposa d’un servei tècnic

seguit crear un model de negoci altament competi-

especialitzat en oleodinàmica, una de les àrees

tiu i preparat per afrontar amb èxit les demandes i els

de l’enginyeria mecànica; en compressors, posa a

desafiaments de la indústria actual, bo i esdevenint el

l’abast dels clients les millors i més eficients màqui-

principal referent del sector a la Catalunya central.

Solució integral d’un sistema pneumàtic de precisió.
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zar els desafiaments que planteja la denominada
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l’edifici El Sucre de Vic. La cita va servir per analit-

Façana de la seu a Manlleu.

nes per a cada necessitat; i en perfils d’alumini, assumeix el disseny i el muntatge de tota mena d’estructures, proteccions per a maquinària, bancades,
taules de treball, insonoritzacions, manipulació de
policarbonats i fabricació de transportadors, sia estàndards o adaptats. En mànegues, SIMA fabrica i
subministra tot tipus de mànegues especials per
indústria alimentària i química. Finalment, pel que

Més informació a:
Ctra. d’Olot, 125

Telèfon: 938 51 38 85

08560 Manlleu,

informacio@simanlleu.com

Barcelona

www.simanlleu.com
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La indústria a Catalunya:
creixement sostingut dins
un clima de confiança

dels preus de venda. El resultat general d’aquest indicador ens diu que la confiança dels empresaris de
la indústria catalana augmenta dos punts respecte del mes anterior i se situa en els 5,5 punts, el valor
més elevat des del mes de març de l’any 2000 quan el
valor va assolir els 6,5 punts. En comparació amb un
any abans, la confiança dels empresaris catalans s’ha

Si mirem les dades del PIB a Catalunya del primer trimestre de 2017 des del punt de vista de

incrementat en 8,7 punts. Durant el mes de maig, els

l’oferta, podem veure que el nou impuls en el ritme de creixement de l’economia ve de la mà

tres components que composen aquest indicador

del sector de la construcció, el qual dobla la mitjana de creixement del 2016 amb un ritme

han evolucionat de manera favorable respecte del

interanual del 6,3%, mentre que en general els altres sectors, juntament amb la indústria,

mes anterior. La cartera de comandes i la tendència

es queden amb un creixement més moderat però mantenint el clima positiu de confiança.

de la producció han augmentat (+1 punt i +2.3 punts

E

respectivament) i el nivell d’estocs dels productes

Redacció

acabats ha disminuït. El nivell de confiança és positiu

Els indicadors del PIB com a termòmetre de

taxes de creixement interanual elevades (del 6,3 %).

en tots els sectors, però la més elevada és la de béns

l’economia.

D’altra banda, la indústria assoleix una taxa de crei-

intermedis (5,9 punts), seguida dels béns d’inversió (5

L’indicador més utilitzat per mesurar l’evolució de l’eco-

xement interanual més moderada del 3,0%, nou dèci-

punts) i els de consum (4,7 punts).

nomia és el PIB, o producte interior brut. Aquest indica-

mes menys que el trimestre precedent (3,9%).
Un aspecte important a destacar és el pes de la in-

dor vol mesurar l’evolució de l’economia d’un territori.
Quan aquest indicador es mesura des del punt de vista

Demanda. Les exportacions dinamitzen l’economia.

dústria en la creació de riquesa. Durant els anys 1970

de l’oferta, el PIB permet avaluar quina és l’aportació de

L’anàlisi del PIB des de l’òptica de la demanda mostra

el PIB industrial suposava un 40% del total mentre

les diferents branques productives al conjunt de l’eco-

que la demanda interna continua creixent a un ritme

que actualment representa només un 15%, uns tres

nomia. Bàsicament es té en compte el valor afegit brut

destacable (2,5%), tot i que inferior al del trimestre an-

punts per sota de la mitjana europea. Per tal de què

de l’agricultura, la indústria, la construcció i els serveis.

terior (2,7%). L’evolució de la demanda interna reflec-

els sectors industrials creixin han de guanyar compe-

Aquest indicador es pot calcular també des del punt

teix principalment la desacceleració del consum de les

titivitat, la qual cosa vol dir incorporar coneixement

de vista de la demanda, és a dir de l’ús final dels béns o

llars (2,3%) i del consum de les administracions públi-

i innovació als processos productius. És important

els servies produïts (consum, inversió o bé exportació).

ques (0,8%) en el primer trimestre de l’any. En canvi,

doncs seguir fomentant la recerca i incentivar la for-

Des del punt de vista de la renda, el PIB pot ser un in-

la formació bruta de capital incrementa el ritme de

mació professional. Només d’aquesta manera les em-

dicador del destí de les rendes generades: remuneració

creixement fins al 4,7% interanual. Pel que fa a l’apor-

preses podran guanyar dimensió i desenvolupar nou

d’assalariats o bé formació de capital.

tació del sector exterior al creixement de l’economia

negoci per seguir aportant dinamisme al conjunt de

catalana, el saldo dels intercanvis amb l’estranger ex-

l’economia. Tal com diu l’economista Joseph Stiglitz

La indústria modera la tendència al creixement.

perimenta un increment interanual de l’1,2%, com a

en els seus escrits i conferències, el desenvolupament

Segons el punt de vista de l’oferta, l’economia catala-

resultat del bon comportament de les exportacions

no és només creixement del PIB, i la complexitat de la

na ha pres un nou impuls durant el primer trimestre

de béns i serveis (7,9%), que superen el creixement de

realitat econòmica demana nous marcs d’anàlisi que

d’aquest any, trencant la tendència cap a la mode-

les importacions en el mateix període (4,6%). Per tan,

tinguin en compte dades que ara mateix no surten en

ració del creixement de la segona meitat del 2016, la

és cert que les exportacions es consoliden com una de

les comptabilitats oficials dels països. A casa nostra la

qual cosa es pot apreciar si comparem el primer tri-

les principals vies de creixement econòmic.

indústria està composta per molts sectors amb realitats diferents i efectivament no totes les situacions es

mestre de l’any 2016 amb els primers mesos de l’any
2017. Segons aquestes dades, el PIB a Catalunya va

El clima de confiança en la indústria confirma els

poden incloure en el marc d’anàlisi general: dades de

augmentar en total un 0,7% durant aquest primer tri-

indicadors de creixement.

creixement positiu i clima de confiança. De tota ma-

mestre, superant els dos trimestres anteriors en els

L’enquesta de clima industrial a Catalunya és un indi-

nera, la capacitat de formació bruta de capital i el bon

quals el creixement havia baixat fins un 0,5%. L’anàlisi

cador elaborat a partir d’una enquesta mensual d’opi-

comportament de les exportacions són un fet i poden

des de l’òptica de l’oferta permet apreciar la notable

nions dels empresaris sobre la cartera de comandes,

afavorir el desenvolupament del tot potencial produc-

activitat del sector de la construcció, que es manté en

estoc de productes acabats, producció i tendència

tiu de la indústria del nostre territori. •
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Connectar amb la natura per
imaginar un futur possible

17 objectius que tenen com a missió principal enfortir
la pau universal, reconeixent que l’eradicació de la pobresa, sobretot la pobresa extrema en totes les seves
formes, és un requisit indispensable per un desenvolupament sostenible. Per tant, la preservació dels
espais naturals no es pot deslligar de la gestió de les

El dia mundial del medi ambient ha servit per recordar que la preservació dels espais natu-

diferències en el grau de desenvolupament i per tant

rals va lligat amb la manera de pensar el creixement econòmic. L’explosió demogràfica, les

de l’accés a la riquesa que encara hi ha en diferents

diferències abismals en el consum de recursos entre nord i sud, ens obliguen a pensar en

zones del món i, com a conseqüència dels problemes

nous models de desenvolupament que connectin les persones amb la natura.

demogràfics.
Els recursos i el creixement de la població mundial
Les perspectives actuals apunten a què la població
humana, tot i que frenarà el seu creixement, s’acostarà als deu mil milions l’any 2050. Des del començament del segle XX la població s’ha multiplicat per
quatre. La Comissió Mundial del Medi Ambient i del
Desenvolupament (1988) en va anunciar les possibles
conseqüències: a moltes llocs del món la població
creix a un ritme que sobrepassa les expectatives raonables de millora en matèria de vivenda, atenció mèdica, seguretat alimentària o bé de subministrament
d’energia. Al voltant del 40% de la producció fotosin-
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tètica primària dels ecosistemes terrestres, és a dir
bàsicament massa forestal i plantes, és consumida
cada any per l’espècie humana. Si ens quedem només
amb la població actual, si totes les persones del món

Preservar els espais naturals és un deure que tenim per obtenir un entorn sostenible.

tinguessin el nivell de vida dels països desenvolupats

C
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caldrien els recursos de tres planetes Terra. Cal tenir
dependència de la natura s’ha perdut. D’altra banda,

en compte la possibilitat de canvis tecnològics i de

Des que es va aprovar la seva celebració l’any 1972, el

la realitat dels habitants de les zones rurals els obliga

millores en la productivitat, però amb els nivells de

dia mundial del medi ambient és un esdeveniment

a ser conscients de la seva dependència del medi na-

creixement i de consum actual, els nou o deu mil mi-

que anualment ens recorda el lligam de la humanitat

tural i que quan no hi ha aigua i la terra no és fèrtil,

lions de persones que poblaran la Terra l’any 2050 la

amb els ecosistemes naturals. El passat 5 de juny el

la seva subsistència està amenaçada. La paradoxa és

sotmetran a un estrès considerable.

lema era “connectar les persones amb la natura”. Tots

que les comunitats urbanes i els països desenvolupats

Un augment de la població fins als set mil milions ja

els ciutadans de diferents indrets de més de cent paï-

que més influeixen en la degradació del medi natural

ens ha de fer reflexionar actualment sobre la relació

sos han participat en l’organització de milers d’esde-

són els que menys pateixen les conseqüències nega-

que establim amb l’entorn natural que volem preser-

veniments, des de neteja de parcs fins a activitats de

tives de la seva degradació, com són la contaminació,

var. Una gestió correcta dels moviments demogràfics

reforestació. Aquest any moltes reflexions han estat

el canvi climàtic i la sobreexplotació dels recursos na-

i, per tant, dels recursos escassos que la població del

influïdes per la decisió del president dels Estats Units

turals. En aquest mateix sentit apunten els Objectius

planeta consumeix actualment de forma desigual i

de retirar aquest país de l’Acord de París sobre el canvi

de Desenvolupament Sostenible (ODS), oficialment

molt poc proporcionada, és un element fonamental

climàtic. Efectivament, des dels països més desenvo-

coneguts amb el títol: “Transformar el nostre món:

per aturar la destrucció dels recursos naturals si vo-

lupats i sobretot per part de milions de persones que

l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible”:

lem garantir, d’acord amb l’agenda 2030, la satisfacció

viuen en entorns urbans, sembla que el sentiment de

Aprovats el 25 de setembre de 2015, es presenten com

de les necessitats bàsiques de totes les persones. •

Som distribuïdors de les primeres marques en:
• Calefacció
• Biomassa.
• Calderes.
• Sanitaris.
• Aire acondicionat.
• Banys.
• Geotermia.
• Accessoris
• Aerotermia.
per a llauneria.
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Connexió amb la natura i consum de recursos
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ECONOMIA, CULTURA I PAISATGE
AL COR DE LA GARROTXA.

L’església parroquial de Les Preses.

Les Preses és un municipi situat en plena Garrotxa i per tant situat enmig d’uns paratges naturals privilegiats. Té com a eix principal de
comunicació la carretera C-152 d’Olot a Santa Coloma de Farners. La seva habilitat per desenvolupar projectes de futur equilibrats
amb l’entorn natural el converteixen en un punt molt atractiu per tot tipus d’activitats turístiques

E
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Els orígens del poble amb dos campanars. La

gràcies a la donació del Compte-Bisbe Miró. Després

s’acabarà l’any 1911. Per tant, la primera característi-

parròquia i el nucli antic.

de moltes restauracions, els terratrèmols del segle

ca que crida l’atenció de Les Preses només arribar, és

Com molts pobles de Catalunya, Les Preses es de-

XV van esfondrar la volta de l’església i n’esquerda-

la silueta del poble amb dos campanars coberts amb

senvolupa al voltant de la parròquia. El primer do-

ren els murs. Ja més endavant, quan es va extingir el

ceràmica. La restauració continua l’any 1939 i arriba

cument que parla de Les Preses data de l’any 922. Es

comtat de Besalú, els conflictes van anar apareixent,

fins a l’actualitat amb accions de conservació i millo-

tracta del testament d’un noble anomenat Elionar-

principalment amb els vescomtes de Bas. El 1835,

ra dins de les necessitats actuals. La creu gòtica del

dis, que feia donació d’unes terres alodials a la seva

després de períodes de friccions i d’altres d’avinen-

segle XVI, obra de l’argenter olotí Gabriel Llombar-

esposa Ricardis. Dins aquest testament hi consta

tesa, pel decret de Mendizábal que suprimia tots els

dia, presideix l’altar major.

l’església parroquial, que en aquell moment devia

ordes religiosos, el monestir va ser extingit després

ser una petita construcció preromànica. El lligam de

de ser assaltat i saquejat. S’havia acabat la senyoria

El medi natural i la història. El Parc de la Terra Tosca

Les Preses amb Sant Benet de Bages es pot remun-

de Sant Benet de Bages. Durant el segle XIX es cons-

L’activitat volcànica, juntament amb el passat de la

tar en aquells anys, prop del carismàtic any 1000.

trueix el campanar de llevant, s’arranja la façana i es

Garrotxa, es manifesten en indrets d’un atractiu es-

Després de passar per diferents situacions, aquelles

fa l’escalinata amb l’entrada actual. L’any 1905 es re-

pecial. El Parc de la Pedra Tosca és una iniciativa de

terres exemptes de càrregues senyorials van passar

forma el campanar existent, un any després s’arregla

l’Ajuntament de Les Preses a través del projecte eu-

definitivament al monestir de Sant Benet l’any 971

la façana i es comença el campanar de ponent que

ropeu Life Medi Ambient. La recuperació d’aquest

Oferim el millOr servei
i trObem sOluciOns per a
qualsevOl tipus d’actuació

serveis de
cOnstrucció

serveis
tÈcnics

serveis
immObiliaris

serveis de
transpOrt

serveis
de residus

serveis de
recuperació

serveis de
Gas cOmprimit

C. Escultor Lluís Curòs Morató, 2 — Pol. IND de La Serra — 17176 Sant Esteve d’en Bas

972 263 858 — garrotxa@garrotxaserveis.com — www.garrotxaserveis.com
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Imatges de diferents indrets del Parc de Pedra Tosca.

indret natural neix precisament amb la voluntat de

La Ruta del Carrilet. La Via verda

Altres indrets d’interès per conèixer i gaudir

recuperar les actuacions dels avantpassats. El Parc

Les Preses és un municipi creuat per la Ruta del

Per tal de completar el coneixement de la zona no

de la Pedra Tosca és un laberint de camins, parets se-

Carrilet, una via exclusiva per a caminants i ciclis-

podem deixar de banda la Serralada del Corb. Amb

ques, artigues i cabanes. Un paisatge canviant que

tes, que aprofita la via de l’antic tren de via estre-

unes alçades al voltant dels mil metres, formen una

ha inspirat part de l’escola pictòrica olotina. La sen-

ta que enllaçava Olot amb Girona. Actualment,

façana en forma de cingle al vessant septentrional,

sació de viure sense pressa que ens transmet l’indret

a peu o amb bicicleta, el recorregut permet des-

damunt la Vall del Corb, sembrada de conreus i pas-

ens recorda al mateix temps l’esforç i la tenacitat dels

cobrir indrets de molt interès. Paisatge, cultura

tures. Al mateix veïnat de Corb hi podem trobar les

seus habitants des del pou de la història, per treure’n

i gastronomia es combinen de manera sàvia per

esglésies de Sant Miquel i la de Sant Martí. La seva

rendiment buscant l’equilibri entre paisatge i econo-

ajudar-nos a gaudir d’una estada especial. El pai-

forma arquitectònica ens transporta a l’època medi-

mia. Actualment el Parc de la Pedra Tosca és un espai

satge volcànic ens ajuda a obrir els sentits mentre

eval. L’església de Sant Miquel sembla que és la més

obert que és al mateix temps un exemple de recupe-

pedalem per un camí que obre la Garrotxa cap a

antiga ja que hauria actuat com a antiga parròquia

ració del paisatge natural. La feina de restauració i

Girona apropant-la poc a poc cap a la zona coste-

preromànica. Actualment podem trobar una cons-

recuperació del paisatge ha estat reconeguda amb el

ra. Es tracta d’una via de poca dificultat per poder

trucció romànica d’una sola nau amb volta de canó,

Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba, el Premi d’ar-

fer tranquil·lament amb família. La ruta compta

modificada al segle XVIII, amb un portal que té un

quitectura en l’apartat d’espais exteriors en la desena

amb un total de 58 quilòmetres. El Coll d’en Bas

porxo molt acollidor. Destaca el campanar, actual-

edició dels Premis d’Arquitectura de les comarques

de 620 metres és el punt més alt del recorregut.

ment una torre amb un teulat de quatre vessants.

de Girona de l’any 2006. L’any 2007 l’espai va rebre un

El Parc de la Terra Tosca de les Planes és un punt

L’ermita de Sant Martí és també una petita construc-

altre reconeixement, el premi X + Verd al segon Con-

d’aturada emblemàtic dins el recorregut de la Via

ció romànica, amb graons frontals, un porxo sostin-

grés Europeu de Ciutat Verda celebrat a Barcelona.

Verda.

gut per dues pilastres i un campanar d’espadanya.

Esmorzars, plats combin
berenars i sopars

Puigsacalm, 1 17178 Les Preses Tel. 972 69 35 19

jordi Cabanas

jordi Cabanas
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L’Àrea Recreativa de Xenacs es poden gaudir
de camins i paisatges privilegiats.

Des de l’Àrea Recreativa de Xenacs es pot contemplar panoràmiques de municipis de la Garrotxa.

En temps de sequera la població local peregrinava

de Sant Miquel, el Puigsacalm, la fageda d’en Jordà,

tenen lletra per a la seva cançó, escrita per la poe-

fins aquest indret per pregar perquè descarregués

l’Alta Garrotxa i els Pirineus més orientals.

tessa Montserrat Vayreda. La música i la coreografia que acompanya el ball dels personatges corres-

la pluja que hauria de fer florir les collites en temps
difícils. Actualment, la seva situació i la proximitat

Esdeveniments d’interès:

pon a l’Esbart Dansaire Marboleny i a l’Escola de

d’una font el fan un lloc perfecte pels aplecs i les ex-

cultura, festa i diversió

Dansa Folklòrica de la Garrotxa.

cursions.

Les festes tradicionals marquen també la tradició

La Granota i els calabotins: personat-

de Les Preses amb diferents esdeveniments al llarg

ges estrenats el maig de 1997 durant la Festa del

L’Àrea recreativa de Xenacs és un espai situat als

de l’any que configuren la seva personalitat. Per co-

Roser, formen part també de la comparsa que

emprius de Les Preses. La seva finalitat és fomen-

nèixer bé Les Preses cal parar atenció, no només a la

acompanya els gegants. Aquests personatges te-

tar l’estima de la natura gaudint al mateix temps

relació dels habitants amb el paisatge i la seva eco-

nen també arrels en el passat del poble. A la zona

d’un paisatge privilegiat. Compta amb una sèrie

nomia, sinó també als seus símbols, als personat-

de Les Preses hi havia grans espais coberts d’ai-

d’equipaments i serveis com caseta d’informació,

ges imaginats o de llegenda i en definitiva a totes

gües estancades i, per tant els amfibis poblaven

zona de pícnic, barbacoes, itineraris senyalitzats

les seves manifestacions culturals:

l’indret. La granota i els calabotins, o capgrossos,
van ser considerats molt adients per acompanyar

pels amants de les sortides a la natura. El visitant

Els gegants de Les Preses: el segon diu-

hi pot gaudir de la tranquil·litat de l’indret i de mag-

menge d’octubre, durant la Festa Major de Les Pre-

nífiques panoràmiques. En aquest sentit el Mirador

ses, l’Elionardis i la Ricarda surten al carrer. Tots

El Ball de les Cintes: El ball de les cintes el

de Puig Rodó, situat a 975 metres d’altitud, domina

dos són personatges lligats als orígens històrics

trobem a molts indrets de la nostra geografia, amb

tota la zona volcànica de la Garrotxa, el Bosc de la

del poble i amb aquella noblesa del segle X, i que va

característiques ben diferenciades a cada poble.

Tosca, la Serra del Corb, les ermites de Sant Martí i

descriure l’historiador Mn. Joan Pagès. Els gegants

Sembla, però, que tots ells poden tenir un punt de

Les Voltes
Apartaments de lloguer

l’Elionardis i la Ricarda.

Apartaments de lloguer a les Preses, dins el
Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
Ideal per a famílies. Àmplia zona verda amb
piscina i pista de tennis, a tocar de la via verda
i el parc de Pedra Tosca.
Obert temporada d’estiu, mínim una setmana.
Ctra. de la Pinya, 9 17178 LES PRESES (Girona)
Tels. 646 464 530 · 972 693 037 · 972 260 129
apartaments.lesvoltes@gmail.com

Ctra. Santa Coloma, 37
Tel. i Fax 972 69 30 81
info@tallersbrosa.com

Sortides en burro català
al parc de Pedra Tosca
Excursions concertades en dissabte, diumenges i festius
(altres dies consulteu)

10€ / 1 persona — 15€ / 1 adult i 1 menor
Reserves Dolors 675 25 76 08 — Lluís 609 30 49 94

www.rucsisomeres.com

Venda de burros catalans

Ctra. Olot, 18 km 47 Can Masot — 17178 LES PRESES (Girona)

17178 LES PRESES
Girona
www.tallersbrosa.com

jordi Cabanas
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Les Preses disposa d’una zona industrial, on s’ubiquen importants empreses de diferents sectors.

partida similar, relacionat amb el culte a la natura ja que les cintes es feien ser-

tic, de cartró i empreses de jardineria. Sens dubte, un dels atractius de la zona i

vir per engalanar un arbre al voltant del qual es ballava la cerimònia. Però el cas

que valoren positivament les empreses és el seu emplaçament prop de la capital

de Les Preses és totalment diferenciat: el pal fou substituït per un ballador, que

de la comarca i la bona comunicació. Per ajudar a tirar endavant les iniciatives

amb el braç sosté les cintes que es van trenant al seu propi braç.

empresarials, Les Preses disposa d’un Centre d’Empreses, creat a iniciativa de
l’Ajuntament com un instrument que ajudi al desenvolupament de l’economia

EL Festival És Dansa

local i comarcal. Sens dubte un dels seus grans objectius és donar servei i ser un

El passat 20 de maig Les Preses es va omplir de dansa per celebrar els seus 40

punt d’informació i recolzament per a les empreses existents, per als nous em-

anys d’existència. L’any 1981 el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny

prenedors, així com també als treballadors per tal de què el teixit econòmic local

es va plantejar la creació de l’esbart dansaire. Dos anys després, concretament

que actualment dona vida a la població tingui el recolzament tècnic i material

el 10 d’abril de 1983, l’Esbart Dansaire Marboleny es presentava oficialment amb

que necessiten.

una ballada a Les Preses. Eren tot just els inicis d’un projecte que començarà a
donar els seus fruits l’any 1985. El Festival Internacional de música i dansa de Les

El desenvolupament econòmic i els seus més de mil anys d’història es donen la

Preses neix, per tant, l’any 1983 i és organitzat pel Cercle de Cultura Tradicional i

mà per fer de Les Preses un indret que es projecta cap al futur buscant, igual que

Popular Marboleny amb la col·laboració de l’Ajuntament. El municipi ha apostat

ara fa mil anys, l’equilibri entre paisatge, economia i cultura. •

per la dansa d’arrel tradicional com un factor de cohesió social i desenvolupament del municipi. Les Preses disposa d’un equipament de 1000 m2 destinats a
la cultura tradicional i aposta per a la realització d’un festival que fomenti la creació, la producció i exhibició de propostes. Actualment, el Festival s’ha convertit
en un referent de la dansa tradicional.
Desenvolupament econòmic: El Polígon Industrial de Les Preses
Les Preses sap combinar la pau de les poblacions rurals amb una àmplia zona
industrial on s’hi ubiquen empreses de sectors diversos que exporten els seus
productes arreu. Podem trobar negocis del sector alimentari, derivats del plàs-

Opina i segueix-nos!

DIUMENGE TANCAT
Av. Santa Coloma, 166 · 17800 OLOT · Girona
Tel.

972 280 311

cantrunica.olot@gmail.com
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Esmorzars de forquilla
Menú diari
Sopars per encàrrec

El polígon es troba envoltat de camps i muntanyes.

10 | L’Entrevista

Txell Costa

,

periodista i directora de

la consultoria de negocis
Txell Costa® Group

Cesc Aromir HDEZ

“No crec en el
sacrifici, sinó en
el compromís”

Txell Costa i Romea (Calella de Mar, 1983) és un dels millors exemples d’adaptació a la realitat dels mercats i a la superació
dels mites i paradigmes empresarials caducs. Periodista especialitzada en màrqueting i negocis, i fundadora i directora de la
consultoria de màrqueting i negocis Txell Costa® Group, és conferenciant internacional i col·labora com a docent i mentora a
diverses universitats catalanes. El 2015 va ser escollida com una de les cinc dones referents de l’any pel Parlament de Catalunya i,
un any més tard, va participar a la primera trobada internacional sobre lideratge femení de la Universitat de Yale, essent l’única
representant de la Unió Europea. Distingida amb el premi Talent Emergent als guardons FemTalent 2017, és autora dels llibres
Working Happy i Consultoria política.

V
Cèlia Roca

Va decidir posar en marxa Txell Costa® Group el

compaginava la feina com a autònoma amb una feina

empreses han d’estar al costat del mercat, escoltant

2006, tot just després de llicenciar-se i en un mo-

fixa. I és que sempre dic que no és bo emprendre des de

les seves necessitats i problemes, i jo vull ser-li útil.

ment en què el sector de la comunicació comen-

la necessitat, perquè una empresa, de mitjana, no ge-

Per això hi comparteixo els coneixements que vaig

çava a fer front a una crisi sense precedents. Com

nera beneficis fins al segon any. Així que va ser un canvi

adquirint constantment. Continuo comunicant,

s’ha transformat aquest àmbit des d’aleshores?

gradual, a poc a poc, molt natural, i molt saludable per a

però, simplement, ara ho faig al voltant de temàti-

El món de la comunicació ha canviat molt. Les xarxes

l’empresa, com he pogut verificar amb els anys.

ques diferents. Aquest és el model empresarial del

socials s’han introduït a les redaccions amb força, com

futur, molt flexible, subjecte a un canvi i una innova-

a receptores i emissores d’informació. I el periodisme ha

Què empeny una persona titulada en Periodisme

quedat molt, molt tocat, devaluat. Hem cuidat tan poc,

a virar cap al món de la consultoria en gestió de

entre tots, d’aquesta professió tan necessària! Pel que fa

personal?

Quin model d’organització va triar inicialment:

als inicis de Txell Costa® Group, durant els primers anys

La necessitat del mercat i la pròpia experiència. Les

una estructura jerarquitzada o una d’horitzontal?

ció constants, sense egos, sense aferraments.
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Segons la Universitat
d’Oxford, en 40 anys
hauran desaparegut
la meitat de feines
actuals.”

Un equip no és un munt
de gent que treballa
plegada, sinó un grup
de gent que s’admira
mútuament, es respecta,
es cuida... La meva
funció com a líder és
inspirar els altres i
marcar-ne la visió, però
no sóc més que ells.”

El talent és allò que
ens fa diferents,
únics: una fortalesa,
una habilitat que
podem posar al
servei dels altres.”

Tot el contrari! Precisament, respondré a aquestes

futur miren més enllà del currículum. Els nous líders,

executiu. Per exemple, a mi m’ha costat anys integrar

preguntes durant l’assaig general de la TED Talk que

els millennials, ja han vist que la crisi ha demostrat que

la meva part més femenina, més emocional, més intu-

faré demà [25 de maig], on m’han demanat que parli

el vell paradigma no funciona. I han caigut molts mi-

ïtiva, a la feina, perquè no tenia referents on emmira-

del meu model de lideratge: molt humà, al costat de

tes: tenir títols no t’assegura feina, l’Estat espanyol

llar-me. Tan de bo pugui inspirar ara altres dones en la

l’equip i dels clients, perquè el fet de ser fundadora de

és el número u en hores treballades i el número u en

meva situació.

Txell Costa® Group no em fa millor que ningú, ni per-

atur... Són molt més crítics i seran líders molt més hu-

fecta. Un equip no és un munt de gent que treballa

mans que voldran conciliar vida i feina.

Un dels seus llibres, Working Happy, al·ludeix a la
necessitat de crear empreses on la plantilla sigui

plegada, sinó un grup de gent que s’admira mútuament, es respecta, es cuida... La meva funció com a

També assessoreu autònoms i emprenedors.

feliç. Quins són els ingredients per aconseguir-ho?

líder és inspirar els altres i marcar-ne la visió, però no

Quines condicions han d’aplegar per a endegar

La felicitat fa que una plantilla senti més els colors, que

sóc més que ells. És així com he aconseguit un equip

un negoci?

sigui més productiva, que hi hagi menys baixes i més

basat en la intraemprenedoria, proactiu i creatiu.

Ser bons en allò que fan, que els agradi prou per a lle-

retenció de talent, que estigui més predisposada al

No tenim horaris, treballem per objectius. No tenim

var-se cada matí, reinventar-se una vegada i una altra

canvi...A cada empresa la manera d’aplicar-ho serà di-

càrrecs, treballem segons les pròpies fortaleses i mo-

i que hi hagi una demanda real al mercat [dels serveis

ferent. Tot depèn del model de negoci i de gestió.

tivacions. No faig processos de selecció partint dels

que volen oferir]. A partir d’aquí, cal que trobin allò que

currículums convencionals, sinó que prioritzo molt

els fa únics i que li donin visibilitat.

És compatible aquesta filosofia amb la cultura de
l’esforç i el sacrifici?

més la part humana de les persones, la gestió emocional... Si vull qualitat de vida, també l’he d’oferir a la

Davant les altes taxes d’atur i la precarietat de les

Cal moltíssima constància, això sí. Ara bé, no crec en

meva gent.

contractacions, considera que l’emprenedoria és

el sacrifici, sinó en el compromís, perquè tota carrera

el futur del mercat laboral?

professional té, òbviament, un cost econòmic, però

Una de les activitats del grup consisteix a donar

Segons la Universitat d’Oxford, en 40 anys hauran

també emocional, i hem de decidir si estem disposats

suport en consultoria a freelancers i pimes en la

desaparegut la meitat de feines actuals; canvis soci-

a pagar-lo o no. Jo sóc partidària d’autoliderar-nos i

captació dels professionals més idonis. De quina

als, robotització... Ens hem de posar les piles, perquè

autoresponsabilitzar-nos molt més en aquesta vida, i

manera?

podrem ser emprenedors o intraemprenedors com la

deixar de buscar culpables fora.

Tot i que no intervenim directament en els processos

meva gent, és a dir, tenir esperit emprenedor malgrat

de selecció, formem les empreses perquè millorin el

formar part d’un equip més gran. En qualsevol cas,

Quan una empresa fracassa, pensa que això obe-

seu clima laboral, perquè sàpiguen atraure talent...

està cantat que, com a mínim, la meitat de la pobla-

eix a una mala gestió de les emocions de la plan-

També ajudem els professionals a potenciar la seva

ció no tindrà nòmina en pocs anys, perquè els nous

tilla?

marca personal per a millorar-ne l’ocupabilitat.

models de negoci necessiten molta més escalabilitat i

Hi ha molts motius: falta d’estudi previ per a conèixer

flexibilitat, i restar en una fase beta constant per adap-

les necessitats del mercat, un mal control financer,

tar-se al canvi.

una mala gestió de lideratge, falta de visibilitat... Si no

El talent ha esdevingut una mena de Sant Grial per
a les empreses. Com definiria aquest concepte?

en tenim els coneixements, cal demanar ajuda, perquè

Per a mi, el talent és allò que ens fa diferents, únics:

Enguany ha rebut el guardó Talent Emergent als

emprendre a pèl pot sortir molt car: temps, diners i

una fortalesa, una habilitat que podem posar al servei

Premis FemTalent, que promou la igualtat d’opor-

somriure.

dels altres.

tunitats entre sexes. A banda de felicitar-la, voldria preguntar-li si, personalment, ha percebut

Si la situació no es pot redreçar, quina creu que és

Quin pes té la vàlua professional i quin els valors

algun tipus de discriminació laboral per raons de

la millor manera d’afrontar un acomiadament?

personals en l’elecció d’un candidat?

gènere.

Parlant de persona a persona. Els finals, igual que els

Per a mi, ser bones persones ho és tot.

Gràcies! Sí, hi ha molts micromasclismes encara, i

principis, formen part de la vida, els hem d’integrar i

nosaltres mateixes continuem portant moltes mot-

acceptar. I, en la mesura que puguem, acompanyar

L’escalada d’exigències quant a formació i experi-

xilles emocionals. He tingut el gust de participar al

la persona que ha viscut aquest comiat, amb mento-

ència laboral per part de les empreses sembla no

primer programa sobre lideratge femení de la Uni-

ratge, per exemple, perquè pugui reintroduir-se tan

tocar sostre. Considera que respon a l’excés de

versitat de Yale, a Connecticut, com a única repre-

aviat com pugui al mercat laboral. Cal un treball per

candidats o hi ha alguna cosa més?

sentant de la Unió Europa i, amb un treball empíric,

ambdues parts.

Cada vegada més, durant les entrevistes de feina, es

hem comprovat que les dones cerquem molt més el

pregunta als candidats pels seus hobbies. Per exem-

consens per falta de seguretat, el que alenteix i en-

I per a acomiadar l’entrevista? Tres claus per a una

ple: “Quin esport practiques”. Això et dona moltes

careix els processos de decisió empresarials.

empresa d’èxit seria perfecte!
Una empresa en línia amb les nostres fortaleses, amb

pistes de la persona: quin nivell de competitivitat té,
si sap prioritzar-se i cuidar-se, si és desimbolta dins

Podrem arribar a trencar aquesta dinàmica?

l’estil de vida que volem i que ajudi a fer el món una mi-

d’un equip... Estar preparats, sí, però les empreses del

Costa trobar maneres de ser femenines dins l’entorn

queta millor. •
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En els propers anys els robots ocuparan
la meitat dels llocs de treball.
En aquests moments estan acabant els cursos i molts de nosaltres ens podem trobar

als, talents en els quals el cervell humà encara seguirà

amb la situació d’haver d’aconsellar a algú sobre quina carrera fer, o simplement

sent competitiu. En funció d’aquesta idea, millor no

haver d’intervenir en una discussió sobre quines són les feines del futur. En aquest

recomanar feines com les relacionades amb el trans-

escenari, no estaria malament recordar un treball fet a la Universitat d’Oxford l’any

port rutinari de mercaderies, feines simples en cade-

2013 per Carl Benedikt i Michael Osborne. Efectivament, després d’analitzar més de

nes de muntatge, o bé tasques de suport administra-

700 tipus de professions, afirmaven que el 47% de llocs de treball estan en alt risc de

tiu i comptable, caixers o recepcionistes per exemple,

ser automatitzats en els propers 10 o 20 anys, és a dir que els robots faran aquestes

ja que són les que tenen més risc de ser automatitza-

feines. Quina professió cal escollir, doncs, per tal de no ser canviat per una màquina?

des en un futur proper. Per tant, la bona notícia seria

L

que les feines que requereixin en general de creati-

Redacció

vitat, intel·ligència social o bé un grau molt elevat de

La relació entre tecnologia i ocupació

amb nivells de formació més elevats, tendència que

destresa o complexitat no corren risc de ser automa-

Aquesta situació ens porta a recordar quan els Ludites

s’ha mantingut fins a l’actualitat.

titzades: un dissenyador de moda, un estilista, un biòleg o un científic en general, un relacions públiques,

del segle dinou lluitaven per tal de què les màquines no
Els llocs de treball i la revolució tecnològica del

un artista, una persona que tingui cura d’altres perso-

transportem a la Barcelona de les bullangues de l’any

segle XXI

nes, un cap d’equip o un bon cirurgià hauria de seguir

1835, trobem que la crema de la nova fàbrica moguda

Què li diem doncs a una persona que vol estudiar una

treballant i cotitzant en el futur proper. Fins a quin

per turbines de vapor, la fàbrica Bonaplata, Vilaregut,

carrera per poder treballar en els propers trenta anys?

punt, però, les nostres feines en general són creatives,

Rull y Cia, va ser un autèntic acte de ludisme, un atac

En el transcurs de 10 o 20 anys, robots amb sensors

o bé tenen un grau molt important de tasques rutinà-

directe a una mecanització i a una industrialització

millorats seran capaços de substituir mà d’obra hu-

ries i, per tant, susceptibles de ser automatitzades?

que amenaçava els llocs de treball i els salaris del pro-

mana en el 47% de les ocupacions actuals. Els robots

De la mateixa manera, a les empreses quantes feines

letariat d’aquell temps, o tal com relatava el diari libe-

no es limitaran simplement a fer tasques rutinàries a

que actualment fa una persona les podrem veure de-

ral barceloní el Vapor: “Perjudicaba al pobre jornalero,

les cadenes de producció com actualment, sinó que

senvolupades per processos robotitzats d’aquí a vint

porque causaba la disminución del precio de su jornal”.

podrem veure robots fent tasques més complexes

anys? Aquestes preguntes són les que s’hauran de fer

Per tant, la conservació dels llocs de treball i el progrés

i fins i tot creatives, feines on es necessiti certa inte-

els estudiants actuals que volen entrar en el mercat de

tecnològic no sempre han anat de la mà. La tecnolo-

racció social i sobretot feines on la percepció i la ma-

treball, i també tots els treballadors amb un alt perill

gia provoca també canvis importants en la distribució

nipulació siguin fonamentals com per exemple les ins-

de ser canviats per una màquina. El consell a donar és

del guany. Els sectors obsolets queden marginats pels

peccions o els controls de qualitat per visió artificial.

fàcil: per guanyar la carrera a les màquines, cal tornar

amos de les noves tecnologies. La idea de què els aven-

Quines tasques actuals són, segons l’estudi fet a la

a ser capaç de fer tasques complexes d’ofici, com els

ços en la tecnologia van a favor de tenir treballadors

Universitat d’Oxford, susceptibles de ser automatit-

antics artesans, i sobretot desenvolupar la creativitat

més qualificats és una idea actual que no sempre ha

zades? És a dir, quines són les feines que no hauríem

i aprendre a gestionar persones a través d’habilitats

estat així. L’any 1913 Henry Ford va posar en marxa les

de recomanar als nostres fills si no els volem condem-

socials. Aquestes darreres hauran de ser les compe-

línies de muntatge del seu Ford T amb una reducció del

nar a l’atur? Doncs sembla que les feines en les quals

tències dels treballadors del segle XXI. Hem de tenir

34% en el temps de producció. La feina que podia fer un

els humans no podran competir amb els robots seran

en compte també que no tenim una bola màgica per

sol artesà especialitzat i polivalent, la va dividir entre

feines que tenen poca complexitat o bé que les com-

endevinar quines noves professions sorgiran arran de

29 treballadors que feien purament tasques mecàni-

posen tasques repetitives. Al segle XIX la revolució

les noves tecnologies. Probablement les professions

ques. En el transcurs del segle XX, la necessitat de més

tecnològica no porta de l’artesà cap a la mà d’obra

del futur encara no estan inventades, però tot i que la

informació, l’aparició de nova maquinària d’oficina i

poc especialitzada, sinó que la robotització del segle

història ens ensenya que la irrupció de la tecnologia és

sens dubte amb l’aparició dels primers ordinadors, el

XXI requereix nous treballadors amb molts coneixe-

inevitable, hi ha moltes habilitats pròpiament huma-

mercat de treball va començar a demanar treballadors

ments, però sobretot amb creativitat i habilitats soci-

nes que de moment encara són insubstituïbles. •

els prenguessin la feina. Sense anar més lluny, si ens
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El lluçanès fomenta el turisme sostenible
Des de l’àrea de turisme i patrimoni, empresa i comunicació el Consorci del Lluçanès estrena campanya d’estiu, amb ganes
d’incrementar el potencial turístic, conscients que el principal atractiu de la zona és la seva autenticitat i, per tant, que en el
format de turisme sostenible aquest valor és un dels principals a preservar.

Redacció

C

Campanya “El Lluçanès t’espera!”

sones que els agrada la bicicleta de muntanya hi ha

La Campanya “El Lluçanès t’espera!” vol ser un

l’opció de descarregar informació de 8 rutes de BTT.

reclam pel turisme de qualitat i sobretot una

S’està treballant perquè en breu es pugui disposar de

eina perquè els visitants gaudeixin durant la

la mateixa col·lecció amb itineraris familiars i aptes

seva estada a la zona. El Consorci del Lluçanès

per a tots els nivells. Els racons naturals permeten

vol promocionar un turisme que sigui sosteni-

gaudir amb més tranquil·litat de les fonts i les rie-

ble, és a dir que no malbarati els recursos de la

res i admirar els boscos amb arbres monumentals,

zona ni malmeti el paisatge. Això s’ha de portar

cingles i balmes seguint la Ruta dels Miradors del

a terme amb ofertes de qualitat i sobretot pro-

Lluçanès.

porcionant experiències agradables que quedin

Per les persones que els agrada gaudir del patri-

en el record perquè el visitant ho recomani i re-

moni, al Lluçanès hi podran trobar un seguit d’er-

torni. La campanya està centrada en els mesos

mites, la cripta d’Oristà, safareigs públics, cas-

d’estiu, el període de més visitants al Lluçanès i vol

tells, elements de forja, jaciments com el de Puig

implicar a tots els agents que tenen a veure amb el

Ciutat (ibèric-romà), així com també museus i

turisme al territori, com per exemple allotjaments,

centres d’interpretació (Bruixeria a Sant Feliu de

comerços, restauradors, empreses turístiques i

Sasserra i Espai Rocaguinarda a Olost). Durant

també l’administració pública, que faran difusió

l’estiu es pot gaudir de visites guiades durant la

de la campanya mitjançant l’enviament de docu-

campanya d’excavació a Puig Ciutat.

mentació abans de què el turiste arribi. Aquest fet

L’atractiu del territori i l’atractiu del patrimoni

ajudarà a organitzar les estades i també planificar i

es complementa amb una gran quantitat de

reservar amb antelació.

productes agroalimentaris i de proximitat. On
el emenjar acosta el visitant a la gastronomia,

Propostes per incentivar un turisme de qualitat:

bars i restaurants del Lluçanès que ofereixen

paisatge, patrimoni i gastronomia

productes locals i de qualitat i que certifiquen

El Lluçanès és una zona per descobrir. És descrita

que al Lluçanès es menja molt bé. Per conèixer

sovint com una terra de transició entre una terra

a fons l’origen dels productes s’ha dissenyat

de cereals d’Osona i les vinyes del Bages. Hi podem

la ruta del Pa i la Llet que dona a conèixer la

trobar terres de pastura, boscos amb pins, roures

realitat de les explotacions agràries. El Lluça-

i alzines i miradors espectaculars. També hi ha pai-

nès disposa actualment de 86 allotjaments

satges propis de ribera. Per tant, les activitats pro-

de tot tipus (allotjaments rurals, hotels,

posades se centren en poder gaudir del paisatge i de

hostals, fondes, pensions, habitatges d’ús

l’entorn natural. Per les persones que volen gaudir de

turístic, apartaments, càmpings, cases de

l’esport s’han preparat una col·lecció de 12 rutes de

colònies) i també d’una nova àrea per auto-

senderisme de dificultat exigent disponibles a la web

caravanes, per tal de donar sortida a qual-

amb informació que es pot descarregar. Per les per-

sevol tipus de demanda o necessitat. •

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

eixprofessional.com

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

Menú diari - Menú cap de setmana

Carrer Torelló, 35 - Vic
Tel. 93 889 19 50
A/e info@elracodeleon.es
www.elracodeleon.es
Tancat els dimarts per festa setmanal
excepte festius
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Els productes ecològics es consoliden a Catalunya
Els consumidors demanen cada vegada més el producte ecològic pels efectes beneficiosos que aquests productes tenen per la salut i pel
medi natural. Sobre aquesta necessitat les empreses adapten les seves instal·lacions per tal de poder complir amb les normatives que els
permetin tenir el segell que acredita el seu producte.

I

Redacció

Identificació del producte ecològic

respecte a la natura i la producció de manera sosteni-

Segons dades del CCPAE, els operadors ecològics van

Per definició, un producte ecològic és aquell que està

ble. Cal tenir en compte que els productors d’aliments

arribar a 3.238 l’any 2016, la qual cosa suposa un creixe-

elaborat a partir d’ingredients naturals i respectuosos

ecològics són controlats una vegada a l’any per l’orga-

ment del 7,4% respecte l’any anterior. És un negoci que

amb el medi ambient. En el cas de productes ecològics

nisme o autoritat de control corresponent. A Catalunya

està en creixement constant ja que cada vegada hi ha

elaborats és necessari que com a mínim un 95% dels

l’autoritat competent és el CCPAE (Consell Català de la

més clients que reclamen el producte i això es nota en

seus ingredients siguin d’origen ecològic. Un producte

Producció Agrària Ecològica), òrgan tutelat pel DARP, o

el creixement exponencial del volum de negoci, fins als

ecològic certificat ha de venir amb el segell de la Unió Eu-

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-

400 milions d’euros al 2015, xifra que suposa un creixe-

ropea. Aquest segell de color verd es pot reconèixer fàcil-

tació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Els

ment d’un 38% respecte al 2014.•

ment en els productes envasats, però també ha d’estar

productes vegetals ecològics són aquells elaborats sen-

present en els productes frescos o que es venen a granel

se cap producte de síntesi química (fungicides, herbi-

com per exemple la verdura o la fruita, en etiquetes in-

cides o pesticides). També són plantes que creixen amb

dividuals a cada producte o com a mínim a la caixa en la

adob orgànic i es limita la fertilització amb nitrogen. No

qual estiguin exposats. Pot ser que en els productes, a

està autoritzat el conreu de transgènics. Pel que fa als

part del segell de la Unió Europea hi hagi el segell propi

productes animals, el segell garanteix la qualitat de vida

de la comunitat autònoma on ha estat produït.

dels animals i també una alimentació dels mateixos amb
productes ecològics. L’ús d’antibiòtics com a mesura pre-

Què garanteix la certificació ecològica ?

ventiva no està autoritzat i per tant no passen a la cade-

El segell que identifica el producte ecològic garanteix el

na alimentària humana.

Segeuix a la pàgina 18 >>

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

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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MAS PINÓS, CARN ECOLÒGICA PER UNA
ALIMENTACIÓ DE PROXIMITAT I SALUDABLE

Mas Pinós és una empresa familiar que té la masia i el seu territori com a centre principal d’una activitat agrícola i ramadera, recolzada
en la tradició i la defensa del mas de les generacions passades, que els propietaris actuals han sabut convertir en un projecte de futur
centrat en la producció de vedella ecològica i en la carn de primera qualitat, productes cada vegada més valorats en l’època actual.

Redacció

P

Producció de carn ecològica de vedella de raça

donar al producte les millors propietats. Passat aquest

L’empresa manté com a valor principal el tracte di-

bruna dels Pirineus

període es fa l’especejament de la canal de forma in-

recte i personal amb els clients, objectiu final de tota

L’empresa Mas Pinós treballa sobretot amb vaques de

dividualitzada i completa, mantenint en tot moment

la feina realitzada pels responsables en totes les fa-

raça bruna dels Pirineus i, per tant, la seva activitat

la traçabilitat. Totes les peces són envasades al buit i

ses de l’elaboració d’un producte de qualitat, fet amb

principal és la cria i la transformació de carn a través

etiquetades amb tota la informació de l’animal i del

la cooperació de l’entorn natural privilegiat que en-

d’un obrador propi amb el corresponent registre sa-

producte. En aquest moment la carn pot ser comerci-

volta Mas Pinós. •

nitari. El producte es ven directament al consumidor

alitzada en funció de les necessitats de cada client. En-

final. Els conreus actuals de la finca subministren far-

cara que la carn de vedella és la part més important de

ratges i pastures ecològiques al ramat, tenint especial

l’activitat, a l’obrador de Mas Pinós es treballa també

cura també de la neteja dels boscos que envolten les

amb carn de porc, (carn fresca o embotits d’elaboració

pastures. Per tant, el control de l’aliment i de la cria

pròpia) i carn de xai. Aquests productes no són pròpi-

de les vedelles en totes les fases garanteix una carn

ament ecològics com la vedella, però provenen de ra-

ecològica, lliure de fàrmacs, amb un contingut d’ome-

maders de màxima confiança de la zona del Ripollès.

ga 3 superior a la carn convencional i amb una excel·
lent qualitat nutricional. El respecte en tot moment

Tracte directe i personal amb el consumidor

al benestar dels animals en el procés de cria acaba de

Mas Pinós reparteix el producte directament a do-

conformar la garantia d’obtenir una carn excepcional.

micili amb una furgoneta frigorífica. Els clients són
gun restaurant de les comarques de Girona i de Bar-

L’empresa ha apostat per l’elaboració i comercialitza-

celona. També es pot visitar el Mas i comprar direc-

ció directa del producte. A l’obrador, la carn romandrà

tament la carn a l’agrobotiga, on s’hi poden adquirir

a la cambra de maduració uns quinze dies per tal de

altres productes provinents de la zona del ripollès.

Ripoll

Vallfogona
de Ripollès

Olot

N-260a entre el km 101 i el 102

IM
PROX ITAT

Mas El Pinós

C
ÒGI
OL

L’obrador disposa de registre sanitari.

TAT
ALI
QU

EC

Elaboració del producte final a l’obrador

MAS PINÓS

famílies, cooperatives de consum, agrobotigues i al-

L’alimentació i el benestar que
proporciona la natura a les nostres
vedelles garanteixen una carn amb
unes característiques organolèptiques molt diferenciades de la resta
Servim a domicili arreu de Catalunya

Per comandes
info@maspinos.cat • Tel. 689 998 444 

ra endoscòpica

Interior del tub realitzada amb càma

Soldadurda electropulida per a la

Detall de la part posterior d’un intercanviador

Detall de “racks” de canonades

indústria farmacèutica

Instal·lació de planta em

botelladora d’aigua

Instal·lació de calderes

Soldadura manual

Detall de l’interior d’una soldadura

Soldadura manual

Instal·lacions
ua calenta

Canonades de refrigeració i d’aig

ua calenta

Canonades de refrigeració i d’aig

Soldadura orbital per a indústria

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

info@caminox.es · T 672069104 · T 672069108

farmacèutica

