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Això és el que sento: impotència i indignació. En el moment que escric aquesta editorial han
transcorregut quatre dies des dels fets del passat diumenge 1 d’octubre. Sens dubte, una
jornada complicada i difícil. La ràpida difusió d’imatges i vídeos que anàvem rebent a conseqüència de la repressió policial amb una càrrega de ràbia i brutalitat contra les persones que
anaven amb la voluntat de votar de manera pacífica i democràtica, és per no oblidar-ho mai.

Sí, impotència i indignació és el que sento quan veig dirigents de diferents partits polítics distorsionar i negar les paraules i els fets totalment evidents i demostrables. Les seves mentides i el seu cinisme han arribat a traspassar els límits més inesperats. Em sento impotent,

Unió de Pagesos defensa el model de les plantes de compostatge de dejeccions ramaderes

indignada i també indefensa davant de tantes amenaces i persecucions tant judicials com

8 Formació - RRHH

sentir de forma diferent del que ells volen. Em sento indefensa, encara que ja m’ho esperava,

Per trobar feina els joves necessiten expedient acadèmic i aplicació pràctica de les seves habilitats
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Xevi Verdaguer,

policials. Igualment, impotent i indefensa de sentir-me atrapada en un cercle cada vegada
més reduït on la “ justícia” no tan sols no m’empara, sinó que em condemna a no poder ser ni

que la Comunitat Europea fins ara només ha donat un cop de porta com a resposta, afegint el
comentari que aquest tema no els pertoca de resoldre, ni tampoc fer de mediadors, sinó que
consideren que és un “afer intern”. Una postura decebedora i al mateix temps còmode per no
haver de contradir la postura rígida del Govern espanyol i evitar possibles fissures.

No obstant això, i després de veure les dificultats que ens hem anat trobant pel camí, el que
sí puc dir és que em sento satisfeta d’haver dipositat el meu vot dins d’una urna molt ben
“guardada”, que va aparèixer per art de màgia en un escenari ple d’entrebancs. Si haig de ser

psiconeuroimmunòleg,
posturòleg i fisioterapeuta

sincera, no les tenia pas totes de poder votar. I, sobretot, vull dir que em sento orgullosa de
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tinc cap dubte que la raó i la força de les mobilitzacions pacífiques farà canviar les situacions

Les franquícies: un model de
negoci que torna a exhibir
múscul

formar part d’una societat unida i valenta, tal com s’ha demostrat aquests darrers dies, i no

repressives i violentes que estem vivint, ja que cap problema polític es resol en els jutjats, sinó
que la solució està en el diàleg i en el respecte als drets fonamentals dels ciutadans per seguir
exercint la democràcia. •
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EL CREIXEMENT DE LA INDÚSTRIA CÀRNIA
VOL DIR INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
El segon Fòrum Carni celebrat a Vic el passat 19 de setembre és una bona oportunitat per parlar de la indústria de la carn, un sector
amb molt pes i molta influència a Catalunya, el creixement del qual planteja reptes importants a superar, i ho està fent amb nota en
base a la capacitat de les seves empreses d’aplicar les darreres innovacions de la investigació i la tecnologia.

Redacció

E

El sector carni a Catalunya. El pes del sector porcí.
El sector de la indústria càrnia és actualment un dels
sectors més rellevants de l’economia catalana. Amb
més de 30.000 treballadors representa el 22% del PIB
industrial de Catalunya. Segons dades de la Federació
Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), l’any 2016 el

Aquest augment tant
espectacular del sector
demana el desenvolupament
d’una indústria auxiliar
cada vegada més sofisticada
per donar solucions a
les dificultats que aquest
creixement pot provocar.

i maquinària, instal·lacions i construcció, logística,
assessories en certificacions i tràmits legals, elaboradors d’ingredients o additius i finalment empreses
d’embalatge, disseny i comunicació, entre d’altres.
Els reptes del sector carni. El cas del sector porcí

sector càrnic a Catalunya va sumar més de 2,3 milions

Al voltant dels anys 60 la cabanya porcina catalana

de tones, destacant per sobre de tot el sector porcí

era de menys de mig milió de caps de bestiar, i esta-

que va representar el 77% del total de la producció, és

bàsicament els escorxadors i les sales de desfer. La

va formada per petites explotacions integrades en el

a dir 1,79 milions. La cadena de valor del sector porcí

segona branca (66%) serien aquelles empreses dedi-

territori. Segons les dades del Departament d’Agri-

té l’inici en el sector primari, bàsicament en les gran-

cades a l’elaboració de productes carnis, embotits,

cultura Pesca i Alimentació actualment estaríem per

ges d’engreix i reproductores i també en la fabricació

pernils o plats preparats. Al voltant dels escorxadors i

sobre dels 7,7 milions de caps de bestiar porcí. Aquest

d’aliments. Sobre aquesta base es desenvolupa una

de les fàbriques de producte creixen moltes empreses

augment tant espectacular del sector demana el des-

indústria transformadora (al voltant de sis-centes

auxiliars dedicades bàsicament a oferir serveis i conei-

envolupament d’una indústria auxiliar cada vegada

empreses) que té una primera branca en els produc-

xement: laboratoris farmacèutics, empreses de selec-

més sofisticada per donar solucions a les dificultats

tors de carn (33%), sigui fresca o congelada, és a dir

ció i genètica, enginyeries, fabricants d’equipaments

que aquest creixement pot provocar. Al mateix temps
Segeuix a la pàgina 4 >>
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el sector ha d’afrontar reptes importants que dema-

entre els països d’Europa que tenen un consum més

de l’aplicació d’un pla d’accions que suposaria un es-

nen capacitat creativa i d’innovació a tots els sectors

elevat d’antibiòtics. Dins el sector ramader la legisla-

talvi de 283.245 €. La inversió es pot recuperar en qua-

implicats: un dels principals reptes que afecta la sa-

ció permet la seva administració a través del pinso, i

tre anys. Per altra banda un equip d’investigadors de

lut seria produir carn sense residus antibiòtics, reduir

això fa que tinguem un consum tres vegades superi-

la Universitat de Navarra han dissenyat un nou tipus

l’impacte ambiental de la producció i sobretot el que

or al nord d’Europa. En ramaderia hi ha d’haver molts

de sensors que permet detectar la presència de cos-

fa referència als purins. També hi ha el repte de millo-

avenços en aquest sentit i ja hi ha moltes iniciatives

sos extranys dins dels aliments, així com també al-

rar aspectes en el benestar animal i reduir en gene-

en marxa. Val la pena fer una ullada en el pla de res-

guns agents patògens. A Osona ja hi ha dues granges

ral el consum de recursos energètics no renovables.

ponsabilitat social corporativa de l’empresa danesa

que treballen des de fa temps amb l’assecatge solar

Segons prediccions fetes sobre el clúster del porcí, el

Danish Crow, una de les indústries de carn processa-

dels purins, permetent l’evaporació de l’aigua i la re-

futur està garantit ja que l’any 2023 els productes de-

da de porc més grans d’Europa. Dins el seu pla de RSC

cuperació del nutrient que es pot utilitzar com a adob

rivats del porc seguiran sent la carn preferida dels eu-

hi podem trobar el compromís de l’empresa en seguir

o fins i tot com a combustible. Innovacc, l’associació

ropeus, tot i que el creixement es veurà alentit, ja que

treballant per assegurar un ús responsable dels anti-

catalana d’innovació del sector carni porcí, porta anys

apareixeran nous substituts de la carn com a proveï-

biòtics en els animals que utilitza per fabricar la seva

desenvolupant projectes com els additius derivats

dors de proteïna. Tot i així els mercats asiàtics o EEUU

matèria prima. Cadenes de menjar ràpid com Burger

dels cítrics en el pinso per poder disminuïr els antibi-

poden créixer en els propers anys i compensar l’alentiment del mercat europeu. Efectivament l’augment
del poder adquisitiu a alguns països com Brasil, Xina
o Índia han augmentat la demanda de carn, i s’espera que al menys tres mil milions de persones, a través
de la millora de la seva situació econòmica, facin augmentar la demanda de proteïnes animals en un 60%

150 professionals es van
reunir a l’Edifici del Sucre
de Vic per debatre de com les
innovacions científiques i la
tecnologia al voltant de la
indústria 4.0 poden ajudar a
la competitivitat del sector.

òtics, desinfectadors de ganivets d’hacer inoxidable o
bé la robotització del desossat del pernil fresc.
Dins el tercer bloc de les jornades del segon Fòrum
Carni es va parlar també de la proactivitat que els
empreses del sector han mostrat implantant models
4.0, és a dir invertint en processos, productes, serveis
i nous models organitzatius basats en la digitalització
del sector i en l’internet de les coses. Efectivament el

fins al 2050.
King ja han començat a treballar per oferir producte

sector de les indústries de la carn ha de superar rep-

La innovació com a base pel futur de la indústria

derivat d’animals criats sense antibiòtics. Segura-

tes importants que li imposen el propi context social i

càrnia.

ment que aquest és un dels reptes que la indústria

econòmic. Cal conèixer quina és la percepció que té el

El 19 de setembre passat l’Edifici del Sucre de Vic va

a casa nostra haurà de superar en els propers anys.

consumidor sobre els seus productes. Un consumidor

acollir el segon Fòrum Carni. Organitzat per Inte-

Sembla que en un futur hi poden haver alternatives

molt connectat a les xarxes i molt preocupat per la sa-

rempresas i TecnoCarne, aquest esdeveniment s’ha

als antibiòtics que s’apliquen actualment, però encara

lut i la qualitat del que menja. En aquest procés de su-

consolidat com un punt de trobada per les empreses

cal seguir investigant més. La tecnologia actual, però,

peracio de reptes, la investigació, la tecnologia i fins i

més importants del sector de la indústria càrnia. 150

permet millorar en molts altres àmbits. Per exemple,

tot els comportaments ètics i responsables poden ser

professionals es van reunir a l’Edifici del Sucre de Vic

un estudi pilot desenvolupat pel Departament d’Em-

els aliats més ferms per aconseguir millorar la rendi-

per debatre de com les innovacions científiques i la

presa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

bilitat del sector carni i adaptar-se amb èxit a la nova

tecnologia al voltant de la indústria 4.0 poden ajudar

juntament amb 13 empreses de la indústria càrnica

societat del coneixement, per tal de què el sector de la

a la competitivitat del sector. Efectivament, segons

situades entre la Garrotxa i Osona ha detectat que es

indústria de la carn segueixi sent un dels puntals fona-

l’Agència Europea de Medicaments, Espanya està

poden aconseguir estalvis energètics del 28% a través

mentals de la indústria catalana.•

Josep Comàs i Solà, 24 A
Pol. Ind. Bufalvent
08243 Manresa - Barcelona
Tel. 938 74 85 71 - Fax. 938 74 85 72
www.metalvent.com
metalvent@metalvent.com
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Fira Mercat Guilleries:
vine a Sant Hilari Sacalm i
sorprèn-te amb el que hi trobaràs.
Després de l’èxit de la primera edició de l’any passat, el cap de setmana del 14 i 15 d’octubre,
tindrà lloc a Sant Hilari Sacalm la 2a Fira Mercat Guilleries. La fira, impulsada per l’Ajuntament d’aquest municipi, capital de les Guilleries, té l’objectiu de donar a conèixer les característiques i riqueses d’aquesta comarca natural. Característiques en gran part desconegudes tot i que la van convertir en lloc preferent del turisme a principis del segle passat. És
per això que el lema d’aquest any és “Les Guilleries et sorprendran”.

E
Redacció

Enguany el tema són els boscos de la comarca que

tipus de bolets que surten als boscos de les Guilleri-

destaquen per les seves característiques, inusuals en

es segons la classe de bosc.

zones tant properes a nuclis urbans. Al seu subsol, ric
amb aigües i minerals, se suma l’excepcional barreja

A la fira hi participen Sant Hilari Sacalm, Osor, Vila-

de climes, mediterrani i atlàntic. Aquestes peculiari-

nova de Sau, Espinelves, Susqueda, Viladrau, Sant

tats afavoreixen una gran varietat d’arbres: roures,

Sadurní d’Osortmort, Sant Julià de Vilatorta i la Ce-

faigs, castanyers, avellaners, pins autòctons i forans,

llera de Ter. Les activitats i parades tindran exclusiva-

a la vessant atlàntica, més freda i humida; i alzines,

ment la temàtica Guilleries com a protagonista i tret

pins diversos i arboços a la vessant mediterrània més

diferencial. Hi haurà una zona de mercat dedicada als

càlida, a més dels arbres de ribera. Aquesta barreja

productes i productors autòctons, una zona de fira

excepcional de climes ha donat lloc també a la im-

composta pels diferents professionals i serveis turís-

plantació del cultiu de l’avet de Nadal. S’ha de tenir en

tics de les Guilleries que inclourà un punt d’informació

compte que de les Guilleries surt el 80% dels arbres de

de la fira, un estand per cada Oficina de Turisme de

Nadal que es consumeixen a tota la península.

cada municipi que hi participi, una exposició dedicada
a l’art de les Guilleries i una zona de viveristes.

Bolets, plantes remeieres, aigua i boscos madurs
excepcionals.

Entre les activitats programades, cal destacar la primera “Trobada Remeiera” a Sant Hilari de les comar-

Tota aquesta riquesa en boscos dona lloc a una gran

ques de Girona; el “Tastet d’Aigües”, activitat teatralit-

varietat de bolets. A les Guilleries han estat identifi-

zada que està tenint molt d’èxit i que mostra com es

cades més de 700 espècies diferents de bolets, tot

prenien les aigües medicinals al Despatx de l’Aigua de

i que, segons els entesos, el número d’espècies que

la vila a principis de segle; o la presentació de la xarxa

s’hi produeixen deu ser molt superior. La tradició i

de “Boscos Madurs” de la zona. També hi haurà dife-

l’interès del poble de Sant Hilari Sacalm per l’estudi

rents activitats típiques de les Guilleries com és la Ta-

dels bolets es perden en la història. Des de l’any 1982

llada de Troncs dins de l’apartat de les demostracions

s’han fet nombroses exposicions de bolets. Aquest

de les feines del bosc i un Tastet Gastronòmic de la

any s’hi celebrarà la 34a, que tractarà dels diferents

Cuina de les Guilleries. •

Ajuntament de St. Hilari de Sacalm

Aj. Sant Hilari sacalm
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El bosc serra d’heures.

Per a més informació

www.santhilari.cat

LA 19 EDICIÓ MUNICIPÀLIA,
SOLUCIONS PELS AJUNTAMENTS

Jordi Cabanas

Jordi Cabanas
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Imatges d’alguns elements que configuren el paisatge urbà

Fira de Lleida del 24 al 26 d’octubre portarà a terme la dinovena edició de Municipàlia, una

veis corporatius, solucions complertes i innovadores

fira internacional d’equipaments i serveis municipals. Creada l’any 1981 i actualment líder

per a la recollida porta a porta als pobles, l’Adminis-

en el seu sector, aquesta Fira representa una voluntat de crear un espai comú per poder

tració electrònica, o bé temes de seguretat referent

compartir coneixements amb experts i amb les Administracions sobre equipaments, ser-

a la reducció de l’arribada dels serveis d’emergència a

veis urbans, medi ambient i solucions per a les Administracions Públiques.

les cases disseminades.

U

Efectivament, aquest és un punt de trobada fona-

Redacció

mental pels responsables de les Administracions, els

Una bona definició de la Fira Municipàlia podria ser

espanyol, juntament amb directius i gestors d’em-

tècnics municipals i multitud d’empreses que oferei-

la d’un hipermercat pels Ajuntaments. Però a Muni-

preses referents dins de cada sector que ofereixen

xen solucions per a la millora de la gestió dels muni-

cipàlia, a part de l’oferta de productes innovadors a

solucions per la gestió dels residus, gestió de l’aigua

cipis i les ciutats pel que fa al seu espai públic i a la

la carta, hi ha també un extens programa de jorna-

i del sanejament, solucions per a la mobilitat urbana

qualitat de vida de les persones.•

des tècniques. Concretament, dins el marc de la ma-

sostenible, gestió de l’energia i diverses opcions per

teixa fira tindrà lloc la II Missió Tècnica Internacional

a la configuració de l’espai públic amb propostes pio-

“Solucions sostenibles per la gestió de les nostres

neres i innovadores.

ciutats”, que agruparà autoritats municipals d’Amè-

Dins de les jornades tècniques destaquen temes que

rica Llatina que busquen ampliar coneixements a

estan a l’ordre del dia com la gestió dels càmpings,

través d’un ventall ampli de tallers i networkings.

els sistemes de transports amb bicicletes públiques

En aquesta edició participaran autoritats de l’Estat

per a les ciutats, eines GIS centralitzadores de ser-

Per a més informació

Fira internacional
d’equipaments i serveis
municipals

firadelleida.com/municipalia

La fira de l’Autoconsum Elèctric: cap a la transició energètica
Del 19 al 21 d’octubre de 2017 tindrà lloc dins el recinte firal del Sucre de Vic, la Fira de l’Autoconsum Elèctric, fotovoltaica i xarxes
intel·ligents. Fa temps que l’Institut Català d’Energia promou la necessitat de fer una transició energètica que afavoreixi una
generació més descentralitzada, una disminució de les emissions de carboni, l’aprofitament dels recursos renovables i l’impuls de la
figura del prosumer, és a dir que el ciutadà sigui al mateix temps consumidor i productor d’energia.

P
Redacció

d’energia elèctrica associada a un consumidor. A nivell

elèctric i més concretament de l’energia fotovoltaica.

Podem definir l’Autoconsum Elèctric com la produc-

domèstic val a dir que l’autoconsum es fa principalment

Es tracta de promocionar l’autoconsum d’electricitat

ció d’electricitat per al consum propi. Les instal·lacions

mitjançant instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de

tan a gran escala com a nivell particular mitjançant

d’autoconsum poden ser aïllades, és a dir sense conne-

petita potència. L’energia fotovoltaica transforma la ra-

plaques solars fotovoltaiques o altres solucions ener-

xió física a la xarxa, o bé amb connexió a la xarxa elèc-

diació solar en energia elèctrica, que pot ser consumida

gèticament autosuficients. Aquesta fira s’adreça princi-

trica. Actualment les instal·lacions connectades són

al moment o bé a posteriori, mitjançant l’ús de bateries.

palment als professionals del sector però també a altres

legals i qualsevol consumidor d’energia elèctrica pot

públics com podrien ser estudiants, persones interes-

generar la seva pròpia electricitat. La llei 24/2013 de 26

Aquesta darrera solució podria ser una solució ecològi-

sades en l’autoconsum energètic, usuaris, l’Administra-

de desembre del Sector Elèctric, defineix l’autoconsum

ca pels vehicles elèctrics particulars.

ció, etc. L’objectiu principal de la Fira és el de potenciar

com el consum d’energia elèctrica provinent d’instal·

En motiu de la creixent inquietud i interès en promoure

l’autoconsum elèctric presentant tot el ventall de possi-

lacions de generació connectades a l’interior d’una

l’aprofitament d’energies renovables, es pretén reunir a

bilitats que hi ha i donant a conèixer un model autosufi-

xarxa d’un consumidor, o bé a través d’una línia directa

participants, visitants i professionals de l’autoconsum

cient i sostenible.•
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ELS SOTS

Unió de Pagesos defensa el model de les plantes
de compostatge de dejeccions ramaderes

La planta de compostatge de Els Sots treballa de forma controlada i amb respecte al medi ambient.

U
Redacció

Unió de Pagesos defensa la instal·lació de plantes

ològic que transforma les dejeccions en un pro-

der, en facilitar que les dejeccions ramaderes es

de compostatge a Catalunya que compleixin tota

ducte estabilitzat, higienitzat i ric en nutrients

puguin utilitzar com adob orgànic i com a recurs

la normativa vigent i requeriments tècnics per de-

(compost), i permet reduir-ne el pes i el volum. A

ric i essencial per a l’agricultura.

senvolupar-se amb respecte al medi ambient, te-

més, en facilita l’emmagatzematge i permet que

nint en compte que ofereixen una de les millors so-

el compost obtingut sigui gestionat i transportat

Unió de Pagesos recorda que la planta de compos-

lucions per a la gestió de les dejeccions ramaderes

amb més facilitat i, si és necessari, fora de la zona

tatge d’Ossó de Sió (Urgell) compta amb tots els

i permeten obtenir un fertilitzant de gran valor per

vulnerable per ser utilitzat com a fertilitzant. Com

permisos necessaris per posar-se en marxa, ja que

l’activitat agrària. En aquest sentit, el sindicat farà

a fertilitzant, el seu ús també permet evitar o re-

compleix la normativa vigent, i que la Ponència Am-

costat sempre als pagesos i ramaders que s’esfor-

duir l’ús de fertilitzants químics o de síntesi.

biental va adoptar l’Acord de Declaració d’Impacte
Ambiental amb caràcter favorable i l’Ajuntament de

cen per tirar endavant les seves explotacions i projectes com les plantes de compostatge, ja que con-

El tractament del compostatge està en la línia del

la població ha atorgat a l’empresa la llicència am-

sidera essencial l’afavoriment del manteniment de

nou model que impulsa el Departament d’Agri-

biental, llicència urbanística i el permís d’obres. A

l’activitat agrària per assentar la gent al territori i

cultura de l’estratègia integral per a la gestió de

més, la Comissió Europea també es va manifestar

evitar l’abandonament de les poblacions.

dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica

favorablement al projecte a través de la resposta a

d’excel·lència, ja que permet fer el màxim ús efici-

una pregunta parlamentària formulada per l’euro-

ent dels recursos dins del sector agrícola i rama-

diputat Ernest Urtasun, d’IC-Verds, el 2016.•

Cal recordar que el compostatge és un procés bi-

adobs per a agricultura i substrats per a jardineria

Planta de compostatge Els Sots
Mas Els Sots s/n • Apt. de correus 77
08540 Centelles (Barcelona)

compostatge
microbiològicament actiu,
excel·lents resultats agrícoles
i grans beneficis
pel medi ambient.
T +34 93 743 00 11
elssots@elssots.com
www.elssots.com

Gestor autoritzat
núm. E-184.96
Transport autoritzat
núm. T-3399
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Per trobar feina els joves necessiten
expedient acadèmic i aplicació
pràctica de les seves habilitats

la indústria 4.0. Les empreses estan molt pressionades pel factor preu i la competència en alguns sectors
sotmesos a la globalització és ferotge. Al final, la capacitat d’aprendre vol dir capacitat per abaratir o assegurar la qualitat i la seguretat dels processos i al final
això es tradueix tard o d’hora en més punts de marge
pel negoci.
L’orientació al client en el fons la podem traduir en

Actualment les empreses necessiten persones amb molts coneixements teòrics, amb la

empatia i capacitat d’escoltar les necessitats de l’al-

disciplina necessària per treballar amb rigor respectant els processos, però al mateix

tre. Aquesta competència es pot aplicar al client ex-

temps capaces de qüestionar les coses, proposar canvis i agafar responsabilitats

tern, però també al client intern, és a dir companys i

individuals.

col·laboradors. Necessitem persones que sàpiguen escoltar l’altre. La producció cada vegada ha de ser més

U
Redacció

personalitzada i atenta a la diversitat. Els processos
men a estar dins la llista de les més valorades per les

productius a través de les noves tecnologies han pas-

pulsat per l’Obra Social “La Caixa” i presentat l’any 2015

empreses.

sat de la producció en massa a la producció persona-

amb el títol «Impacte de l’orientació professional dels

Què valoren les empreses a l’hora de contractar?

litzada en colors, textures i particularitats. Per exem-

joves en el desenvolupament de competències per ac-

Segons les enquestes, moltes de les competències

ple, els productes alimentaris han de tenir en compte

cedir al mercat laboral i transformar-lo», liderat per la

enumerades no acostumen a estar dins de la llista de

els celíacs i els diabètics i la indústria de l’automoció ha

UAB, posava les bases per reforçar la part pràctica en

les més valorades per les empreses i les organitzaci-

d’atendre els gustos d’un client que vol un cotxe perso-

totes les titulacions i els expedients acadèmics. La re-

ons en els seus processos de selecció. Les més valo-

nalitzat.

cerca arribava a la conclusió que les empreses valoren

rades són: tenir cura en l’execució de les tasques, dis-

La capacitat de treballar en equip és bàsica en totes les

més les competències, les habilitats, la personalitat i

posició per aprendre, orientació al client, capacitat de

organitzacions. Difícilment hi ha tasques individuals a

el coneixement del sector que no pas l’expedient aca-

treballar en equip i acceptar les responsabilitats.

les empreses i les organitzacions. És més, està sobra-

dèmic. En conseqüència amb això, més del 60% de les

En primer lloc es valora molt la cura en l’execució de

dament provat que el treball en equip en un context de

empreses i dels centres educatius de Catalunya dema-

les tasques. Actualment les exigències molt estrictes

molta exigència aconsegueix millors resultats. D’altra

naven millorar la formació pràctica dels joves per tal

de qualitat, en el producte i en els processos, porten a

banda, però, es necessiten jugadors d’equip que siguin

d’accedir al mercat laboral. Efectivament, les compe-

buscar aquesta competència en els candidats, la qual

capaços d’assumir i acceptar responsabilitats, és a dir

tències més valorades normalment no s’adquireixen

internament es tradueix sovint en el valor rigor, definit

d’exercir un cert lideratge dins els equips d’alt rendi-

als llibres, ni acostumen a estar dins dels temaris dels

com a compliment dels processos de manera estricta.

ment. Hi ha un moment per reunir-se i per compartir

centres formatius. De fet, dins l’estudi s’identifiquen

Aquesta qualitat es podria definir en el terreny dels es-

i un moment per prendre decisions i haver de convèn-

vint competències que els joves i en general les per-

portistes com a disciplina, o simplement la capacitat

cer la resta de la necessitat del canvi. La gestió del can-

sones que busquen feina haurien de tenir per ser ben

de fer les coses bé des del principi i sense decaure en la

vi permanent que dibuixàvem al principi requereix de

valorades a les entrevistes de treball: l’anàlisi crítica,

fatiga o en el transcurs del temps.

lideratge per tirar-ho endavant.

l’autoexigència, l’autogestió social, l’autonomia i au-

Per altra banda i encara que sembli una mica contra-

És per això que les empreses proposen la necessitat

toorganització, la comprensió i el respecte a la diversi-

dictori, en una societat que canvia de forma perma-

de què moltes d’aquestes competències es practi-

tat, la capacitat de parlar en públic, l’emprenedoria, la

nent, la disposició i la capacitat d’aprendre i proposar

quin i s’adquireixin dins de les empreses a través de la

resiliència, la iniciativa i el lideratge, el diàleg i l’escolta

canvis és tan important com complir els processos.

combinació de la teoria acadèmica, la qual no hem de

activa, l’ús de canals i de recursos per a la protecció

Aprendre permanentment vol dir també capacitat

menystenir, i també l’aplicació pràctica de les compe-

dels drets humans i laborals, la gestió de conflictes i

d’aplicar la millora contínua a través de la capacitat

tències. Quan més aviat l’alumne trepitgi el món real

d’emocions, l’empatia, l’ús de les TIC i les xarxes soci-

d’aplicar noves tecnologies en els processos o bé mi-

més capacitat d’aplicació pràctica del seu aprenen-

als, la creativitat i la innovació, entre d’altres. De tota

llorar les tasques introduint canvis que millorin la pro-

tatge tindrà. Aprendre a la pràctica sembla estar ja

manera a la pràctica aquestes competències, moltes

ductivitat de l’empresa. Aquesta competència és clau

en l’agenda dels centres de formació per tal d’oferir els

d’elles transversals a moltes titulacions, no acostu-

en el món de les TIC i per tant bàsica dins el món de

candidats que les empreses necessiten.•

Som distribuïdors de les primeres marques en:
• Calefacció
• Biomassa.
• Calderes.
• Sanitaris.
• Aire acondicionat.
• Banys.
• Geotermia.
• Accessoris
• Aerotermia.
per a llauneria.

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

T: 93.878.47.11
sencor@sencor.cat

RECICLEM

C. Ripoll 14, Pol. Ind. Mas Beuló
VIC - 08500

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

T: 93.889.28.42
sencorvic@sencor.cat

eixprofessional.com
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NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER 2017
El dijous 21 de setembre es va publicar al DOGC la resolució ARP/2198/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats
a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 20142020, corresponents a l’any 2017.

Redacció

Q

Què és el programa Leader ?

aquest any 2017 un total de 7.666.666,67€. En el nos-

alimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat

L’enfoc Leader consisteix en cedir la iniciativa de

tre territori, per exemple l’A ssociació pel Desenvo-

de Funcionament de la UE, hauran de realitzar una

planificació a les comunitats de cada territori rural,

lupament Rural de la Catalunya Central, que inclou

inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior

les quals organitzades en GAL o grups d’acció local

municipis del Bergedà, el Moianès i el Lluçanès, té

a 250.000,00 €) o bé empreses no agroalimentà-

(associacions público-privades de funcionament

adjudicats un total de 675.275,11€; o per exemple l’A s-

ries. De naturalesa pública: ajuntaments, consells

assembleari) elaboren i executen una estratègia de

sociació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès

comarcals, entitats municipals descentralitzades,

desenvolupament per un territori potenciant els

Ges Bisaura que té una dotació de 603.169,30€.

consorcis, associacions i fundacions participades per
ens locals (en igual o més d’un 50%), que realitzin in-

seus recursos. De fet, LEADER (Liasons Entre Actions
de Dévelopement de l’Économie Rurale) ha estat un

Qui pot sol·licitar els ajuts Leader i

versions en els següents àmbits: recuperació del pa-

important component de la política de desenvolupa-

amb quin objectiu.

trimoni cultural i natural, infraestructures públiques

ment rural de la Unió Europea des de fa més de vint

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

per la mitigació del canvi climàtic, Infraestructures

anys. A Catalunya hi ha 11 GAL’s repartits pel territori

de naturalesa privada: persones físiques o jurídi-

recreatives que generin activitat econòmica i ocupa-

rural de Catalunya que han estat reconeguts com a

ques (microempreses, PIMEs, cooperatives, asso-

ció. La intensitat de l’ajut en el cas dels beneficiaris

organismes col·laboradors de l’Administració per tal

ciacions o fundacions participades per ens públics

privats varia d’un 20-40% de les despeses elegibles.

de gestionar la metodologia Leader, en el marc del

en menys d’un 50%) que realitzin inversions en em-

Per projectes de caràcter públic aquest import no po-

Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya

preses que transformin i/o comercialitzin productes

drà ser superior del 80%. El termini de presentació de

del període 2014-2020. Entre els 11 GAL’s es repartiran

agroalimentaris (en el cas que els productes agro-

sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2017.•

C. Mataró, 1 · 08500 Vic (Barcelona) · Tel. 938 860 433 · Fax 938 890 106
www.provetsa.com · A/e: info@provetsa.com

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

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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Xevi Verdaguer

,

psiconeuroimmunòleg,

“El nostre benestar
emocional està
íntimament
relacionat amb el
benestar digestiu”

Els bacteris ens poden canviar la vida... a millor. Aquesta és una de les sorprenents premisses que formen part del dia a dia de
Xevi Verdaguer Renart. Fisioterapeuta des dels 21 anys i especialista en l’àmbit dels aminoàcids, l’alimentació, la suplementació, la
hipnosi i la microimmunoteràpia, va ser el primer català a estudiar psiconeuroimmunologia (PNIE). Actualment és director del
Màster en PsiconeuroInmunoendocrinologia (PNIE) que s’imparteix a Barcelona i Madrid, adreçat a professionals sanitaris. També
és director de l’Institut en PNIE Xevi Verdaguer i desenvolupa una activitat assistencial i de recerca a la clínica Verdaguer-Homs
d’Olot, la clínica Omega Zeta de Barcelona, el centre mèdic Medicina Moderna de Manresa i el centre sanitari Can Mora, a Sant
Cugat. A més, és membre del comitè científic de Laboratorios Diafarm, col·laborador docent en diverses universitats, màsters i
mitjans de comunicació i autor del llibre Transforma tu salud (2017), on exposa la seva visió holística sobre la salut humana.

Cèlia Roca

H

Ha estat pioner en psiconeuroimmunologia clí-

entendre la nostra salut. Ens indiquen que els bacte-

ho. En una revisió [literària] sistemàtica publicada per

nica a Catalunya, disciplina que s’ocupa de les

ris dels nostres intestins són els veritables directors

Ivana Buric el juliol passat a Londres, l’autora evidèn-

relacions entre cos i ment. Fins a quin punt són

d’orquestra. És a dir: la nostra flora intestinal té una

cia que, gràcies a la pràctica de la meditació, el ioga,

importants?

influència clau en l’equilibri del sistema nerviós, im-

la hipnosi, el tai-txi o el qigong, s’aconsegueixen canvis

El funcionament del nostre organisme està condicio-

munològic i endocrí.

en l’expressió de diversos gens que afecten l’equilibri
del nostre sistema defensiu. Aquests gens també ens

nat completament per la interrelació entre el nostre
sistema nerviós, el sistema digestiu i el correcte equi-

Acaba d’esmentar la incidència negativa de la

ajuden a resoldre infeccions virals, a fabricar correc-

libri hormonal. La ciència evoluciona constantment i,

ment. L’altra cara de la moneda seria el seu po-

tament les hormones que milloren el nostre estat

tot i que sabem que els nostres pensaments i l’estrès

der guaridor.

d’ànim i a reduir les inflamacions o els dolors crònics

ens afecten a diversos òrgans, som en plena pluja

Sí, la nostra ment és molt poderosa. Tots tenim la ca-

que ens porten a patir malalties inflamatòries o cardi-

d’estudis que estan obrint un nou paradigma per a

pacitat de millorar la nostra salut si aprenem com fer-

ovasculars. Tot i que abans les consideràvem patolo-

jordi cabanas

posturòleg i fisioterapeuta
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gies cròniques, actualment, un cop hem entès quin és

llegums cuits i refredats, la patata, el moniato i els

el mecanisme que les desencadena, sabem com abor-

naps cuits i refredats, entre altres.

dar-les i posar-hi remei.
Ara que en tenim la llista, què hi mancaria?
Acostuma a dir que l’aparell digestiu és un se-

Allò que és infal·lible per a millorar la salut és estar ben

gon cervell. Faci-me’n cinc cèntims.

informat i tenir l’oportunitat de conèixer informació

Sabem que el nostre benestar emocional està ínti-

rigorosa que ens permeti identificar com funcionem,

mament relacionat amb el benestar digestiu i el bon

per a poder prendre millors decisions en els nostres

equilibri dels bacteris intestinals. Per aquest motiu,

hàbits. Recomano fer exercici físic en hores diürnes

les persones deprimides també solen tenir restre-

perquè, amb el sol, millora el nostre intestí i la diver-

nyiment. I les que presenten angoixa, pors o fòbies

sitat dels bacteris, cosa que també podem aconse-

també pateixen migranyes, colon irritable o restre-

guir amb la dieta. El millor que podem fer és sumar

nyiment perquè, de fet, la fabricació i el metabolis-

aliments sans a la nostra vida, una mica cada dia, i no

me dels neurotransmissors implicats en la relaxació,

obsessionar-nos en fer-ho tot perfecte.

la felicitat i la memòria té lloc bàsicament a l’intestí.
Els psicòlegs del meu equip, a part d’ensenyar estra-

Quins consells donaria a les persones que se

tègies i exercicis de gestió emocional, sempre donen

senten decaigudes i estressades per qüestions

recomanacions per a millorar la salut intestinal amb

laborals?

l’ajut dels nutricionistes que treballen amb nosaltres i,

Per damunt de tot, crec que tothom es mereix un es-

si calgués, també amb suplements naturals, per afa-

tudi personalitzat i aconsello posar-se en contacte

vorir la flora intestinal o microbiota.

amb un professional sanitari especialista en PNIE o
medicina integradora, perquè tots som únics. Ets res-

La fabricació i el
metabolisme dels
neurotransmissors
implicats en la
relaxació, la felicitat
i la memòria té lloc
bàsicament a l’intestí.”

Hauríem d’adoptar
el consum regular
d’aliments fermentats
com el quefir, el
formatge, el iogurt, el
te kombutxa, el miso,
el tempeh o el xucrut:
si en menges una mica
de cada, milloren la
diversitat bacteriana.”

Parlem ara del món de l’empresa: com pot con-

ponsable de seguir les petites recomanacions alimen-

tribuir l’alimentació a millorar-hi el nostre ren-

tàries que he esmentat per a la salut del segon cervell

diment?

[l’aparell digestiu], però pots transformar la teva vida

Els aliments ens serveixen per a nodrir-nos equilibra-

amb la pràctica de la meditació, l’exercici físic de bai-

dament. De tota manera, si tens una vida estressant,

xa intensitat i una reducció dràstica del consum de ce-

hauràs de fer alguna cosa més per ajudar a digerir

reals amb gluten, tal com m’aplico a mi mateix. Tots

vent, que té tota mena d’entreteniments electrònics

les hormones de l’estrès. En estudis fets en humans,

passem estrès en determinats moments, però quina

que estan substituint els jocs al carrer. De tota mane-

s’han identificat quins bacteris són capaços de reduir

és la teva resiliència? Qualsevol petit canvi et pot can-

ra, a mi m’agrada recordar als pares com ho porten

els nivells de cortisol, l’hormona de l’estrès, que tots

viar la vida.

ells. M’interessa saber què fem els adults, que som

fabriquem quan estem preocupats per quelcom o

l’autèntic mirall dels joves. Mira’t. Mentre van pas-

quan dormim poques hores. I, per tant, hem de prio-

Pot potenciar-se aquesta resiliència?

sant els anys, davallen les nostres hormones sexuals

ritzar els aliments que ajuden a tenir més diversitat i

Sovint responc aquestes preguntes preguntant això:

i els nostres fills es van fent grans. Molts pares s’excu-

quantitat d’aquests bacteris concrets.

com vas de ventre? Ens interessa saber si les femtes

sen, per salvar la seva consciència, en què ja no tenen

són pastoses, diarreiques o si tens restrenyiment o

temps per fer esport com abans, per la feina, pel fet

Doni-me’n més detalls.

potser molts gasos, quan la pregunta té a veure amb

d’acompanyar els fills a fer activitats extraescolars...

Ens interessa afavorir la diversitat bacteriana a l’in-

l’estrès. Les nostres emocions i el nostre intestí tenen

Poc a poc, van cuinant així futurs problemes de salut.

testí i la correcta fabricació d’àcids grassos de cadena

una relació amorosa. Resulta que les nostres preocu-

Aquest exemple no arrelarà en els fills si els ensenyes

curta al colon, que són el butirat, el propionat i l’ace-

pacions afecten l’intestí, tot afavorint certs bacteris

hàbits saludables.

tat. Sí, al budell gruixut. Precisament, és allà on, just

patògens que donen gasos amb mala olor, per exem-

abans d’eliminar els residus de la dieta mitjançant la

ple. I avui, ja has descobert que els nostres hàbits de

Per últim, voldria preguntar-li sobre les feines

femta, els nostres bacteris fabriquen aquests grei-

vida condicionen els bacteris intestinals que justa-

nocturnes. Quins consells donaria a les persones

xos a partir de la fermentació d’aliments rics en fibra

ment permeten controlar l’estrès diari. Tothom pot

que han de treballar en aquesta franja horària?

i midó resistent que hem ingerit. Així, aquests greixos

millorar l’intestí i tolerar-lo millor. Més preguntes: ets

A través de la pupil·la, la informació lluminosa o la

ens ajuden a no tenir baixades d’energia, ni ansietat

sents irritable? Com tens cura del teu intestí ? Estàs

foscor exerceixen un estímul sobre el nostre sistema

per menjar compulsivament entre hores, a fabricar

segur que vas bé de ventre?

nerviós i sobre el cervell: en concret, sobre el nucli su-

serotonina i a estar de bon humor, tot tolerant més

praquiasmàtic i la glàndula pineal. Això provoca que

bé l’estrès del dia a dia i gaudint d’una memòria i una

Abans s’ha referit als beneficis de l’activitat fí-

amb la foscor nocturna el sistema nerviós afavoreixi

atenció més bones durant més temps.

sica. Què recomanaria a aquelles persones que

la fabricació de melatonina, una hormona que indueix

treballen moltes hores davant d’una pantalla

el descans, la regeneració i la regulació de múltiples

Quins són els aliments que hauríem de priorit-

d’ordinador?

funcions biològiques del nostre cos. Treballar de nit i

zar a la nostra dieta per a aconseguir-ho?

Tots necessitem activar el metabolisme fent exercici

dormir de dia és un handicap que altera el nostre bio-

Hauríem d’adoptar el consum regular d’aliments fer-

físic. I tots necessitem la llum solar perquè la nostra

ritme i sovint porta a la necessitat de compensar-ho

mentats com el quefir, el formatge, el iogurt, el te

pell pugui fabricar vitamina D i augmentar els nivells

suplementant la melatonina, amb productes que po-

kombutxa, el miso, el tempeh o el xucrut: si en menges

d’òxid nítric, que ajuda a millorar la salut cardiovascu-

den trobar-se a les farmàcies i els herbolaris, per tal de

una mica de cada, milloren la diversitat bacteriana.

lar i la immunitat. Cal trobar temps per a moure’ns.

poder dormir en hores diürnes i intentar minimitzar

Ingerir aliments que afavoreixin la fermentació al co-

així els danys d’anar contra la nostra natura. En cas

lon d’aquests greixos de cadena curta en farà la resta.

Sense deixar de banda els hàbits del segle XXI,

contrari, moltes persones que treballen de nit poden

Parlem, per exemple, de tota la fruita, l’all, la ceba, el

com pot afectar la salut la permanent connecti-

acabar prenent medicaments contra la depressió i

porro, els espàrrecs, la xirivia, la civada, el sègol, els

vitat que han portat les noves tecnologies?

l’ansietat o per a dormir, sense entendre per què els

bolets i les llavors i el pa congelat torrats, així com dels

Aquest aspecte ens afecta a tots, i especialment al jo-

està passant tot això. Cal pensar-hi.•
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opció atractiva. Després del retrocés provocat per la crisi econòmica, aquesta

El termini de
presentació de treballs
al 29è premi “Pica
d’Estats” s’obre el 20
d’octubre

sortida professional està convencent novament els emprenedors, avalada per un

El període d’inscripció per presentar

Les franquícies: un model de negoci
que torna a exhibir múscul
Endegar un negoci sota el paraigües d’una marca ja consolidada torna a ser una

increment de la facturació, els punts de venda i les xifres d’ocupació.

E

treballs al 29è Premi Turístic
Internacional “Pica d’Estats” de premsa,

Redacció

ràdio, televisió i Internet s’obre el

El de les franquícies és un dels àmbits que estan enfi-

continuïtat, tot mantenint així la tendència dels dar-

20 d’octubre i finalitzarà el 20 de

lant el camí de la recuperació amb decisió, tot conso-

rers dos anys.

novembre de 2017. La Diputació de Lleida,

lidant-se com un sistema eficaç per a combatre la de-

Aquesta embranzida està tenint com a pilars els

per mitjà del Patronat de Turisme,

socupació i impulsar el comerç i els serveis. D’acord

sectors relacionats amb la moda —incloent-hi la

convoca anualment el certamen, que té

amb les previsions de Tormo Franquicias Consulting,

roba, el calçat i els complements—, els productes

una dotació econòmica de 40.000 euros

una de les principals consultores del sector, el 2017 es

de dietètica i parafarmàcia i estètica, els forns i pas-

en premis i 8 categories.

tancarà amb la creació de prop de 16.000 llocs de fei-

tisseries, els serveis de neteja i construcció i les tele-

na a nivell estatal, un 4,4% més que l’any precedent.

comunicacions.

En xifres absolutes, això es tradueix en un total de

L’estudi afirma que aquest creixement s’hauria vist

363.415 persones ocupades.

afavorit per les accions que han pres diverses mar-

L’estudi també pronostica que a finals d’any s’hi asso-

ques amb el propòsit d’oferir condicions avantatjoses

liran 1.181 empreses franquiciadores, un 11% més que

de finançament als seus franquiciats, per a pal·liar les

l’any anterior. Aquest creixement es farà extensiu a

restriccions en l’accés al crèdit a les que sovint han

les unitats operatives, que se situarà en acabar l’any

de fer front les petites i mitjanes empreses. A més,

al volant de les 160.000, un 4,6% més que el 2016.

subratlla que s’han optimitzat els models de negoci

“Pica d’Estats”. Patronat de Turisme de la Diputació

Una altra de les tendències que s’hi detecten és la

i els sistemes de suport al franquiciat, al temps que

de Lleida (Rambla de Ferran, 18, 3er, 25007 Lleida).

pèrdua del protagonisme dels inversors: actual-

s’han professionalitzat les estructures i s’han fet més

El Premi “Pica d’Estats”, que té una dotació econò-

ment, una mica més de la meitat de les franquícies

competitives, sense obviar el creixement de franquí-

mica de 40.000 euros, distingeix 8 categories desti-

ja estan gestionades directament pels franquiciats.

cies enfocades a l’autoocupació.

nades a premiar els treballs periodístics d’arreu que

Més de 21.000 milions de facturació

Amb força a Catalunya

de Lleida en cadascuna de les modalitats següents:

Aquest bon moment també es reflecteix a l’informe

En el conjunt de l’Estat, Catalunya s’hi consolida com

premsa escrita d’informació general, premsa es-

Las franquicias en cifras 2017, elaborat per la con-

la segona comunitat autònoma amb més marques

pecialitzada en viatges i turisme, ràdio, televisió,

sultora Mundofranquicia. El sector va experimentar

franquiciades: 227, el 23% del total, només superada

premsa internacional (al millor treball publicat o

un creixement en totes les seves variables durant el

per Madrid.

emès a l’estranger), reportatge fotogràfic, Internet

2016, incloent-hi el nombre d’empreses consolidades

Per tipus d’activitat, les més habituals al territori

(portals informatius multimèdia) i, finalment, un

i la xifra de negoci global, que va superar els 21.000

català són les dedicades a l’hostaleria i la restaura-

altre adreçat als mitjans de comunicació locals de

milions d’euros i el 9,8% de les vendes al detall a nivell

ció, amb 33 marques, seguides per les de confecció

les Terres de Lleida. El guanyador o guanyadora de

estatal.

i moda, amb 29, i els serveis especialitzats, amb 18.

cada modalitat rep un premi de 5.000 euros.

Així mateix, l’estudi conclou que tant el tancament

Entre les franquícies catalanes més conegudes, hi

El jurat del 29è Premi “Pica d’Estats” està format per

de negocis com la desaparició de firmes s’ha reduït

destaquen Santiveri, Coaliment i Nostrum, en el

reconeguts professionals del món de la comunica-

sensiblement, mentre que la creació de noves ense-

camp de l’alimentació; la reusenca Beep, en l’àmbit

ció. El jurat qualificador es reunirà a la ciutat de Llei-

nyes i l’obertura de nous punts de venda ha tingut

de la informàtica i Don Piso, al sector immobiliari.•

da el dissabte 10 de febrer de 2018.•

E

Redacció

El període d’inscripció estarà obert des del 20 d’octubre al 20 de novembre de 2017, ambdós inclosos. La
inscripció es pot fer al web www.aralleida.cat/pica,
i per tal de formalitzar-la cal que l’autor o autors (o
qualsevol persona o entitat que n’acrediti el consentiment) facin arribar els treballs i els remetin a Premi

tractin sobre els aspectes turístics de la demarcació
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La verema 2017.
Una bona anyada
per un vi de qualitat
Malgrat tenir un estiu especialment càlid, aquest 2017 serà un any amb una collita
de raïm de molta qualitat perquè les diferents DO de Catalunya puguin elaborar els
seus productes, matèria prima per una activitat econòmica desenvolupada majoritàriament en petites empreses familiars i que és clau dins el sector agroalimentari.

E
Redacció

El sector del vi i del cava a Catalunya

Es tracta, per tant, d’un segment de volum mitjà que

de les exportacions amb un 2,4%. Efectivament, el

Segons l’anàlisi sectorial feta pel Departament d’Em-

l’any 2016 estava format per unes 470 empreses de

sector del vi i el cava té un fort component exporta-

presa i Coneixement, el subsector de les begudes ocu-

dimensions reduïdes: només el 5,4% arriben als cin-

dor. La venda a l’exterior representa en global el 17%

pa uns 8.500 treballadors a Catalunya la qual cosa

quanta empleats. Durant els anys 2015 i 2016 les dades

del volum de negoci, destacant entre d’altres països

representa un 11,3% sobre tot el sector alimentari. El

confirmen una certa baixada de la producció de begu-

com Alemanya, el Regne Unit o Bèlgica. Les exporta-

seu volum de negoci és d’uns 2.900 milions d’euros.

des que sembla estar relacionada amb la disminució

cions extracomunitàries van augmentar un 0,4%. Se-

Urbanizació Font Rubí,
17867 Camprodon
Girona

Organitzem dinars
i sopars d’empresa.
Consulteu els nostres
menús de NADAL

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

MÍTIC RESTAURANT
miticrestaurant@puigfranco.es
972 740 023

www.puigfranco.es

Les vinyes formen part de l’entorn del municipi d’Artés

jordi Cabanas

jordi Cabanas
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Recollida de raïm

gons dades del Consell Regulador del Cava, l’any 2016

Una bona anyada per la DO Pla de Bages

tat dels seus vins. Com la majoria de zones vinícoles

es van vendre 86,2 milions d’ampolles de cava a l’Estat

El Pla de Bages és una zona molt favorable per l’ela-

de Catalunya, aquest any la forta calor de l’estiu ha

espanyol i 159 milions a l’exterior. Segons l’Observa-

boració de vins de qualitat i amb importants centres

obligat als cellers de la DO Pla de Bages a avançar la

tori Espanyol del Mercat del Vi, Espanya va produir

culturals amb molt atractiu per la seva influència en

verema. Els enòlegs membres de l’Associació Catala-

43,3 milions d’hectolitres de vi. Catalunya és la zona

la història de Catalunya, com el Monestir de Sant Be-

na d’Enòlegs (ACE) i Col.legi d’Enòlegs i Enòlogues de

que més exporta el seu producte amb un volum de

net o les mines de sal de Cardona. La DO Pla de Bages

Catalunya (CEEC), en les seves valoracions sobre la ve-

602 milions d’euros, amb un total de 1.460 bodegues

beu d’aquesta història agrupant cellers hereus d’una

rema de 2017, afirmen que en trets generals la verema

exportadores. L’Institut Català de la Vinya i el Vi (IN-

llarga tradició de treball a la vinya, dins una comarca

ha començat entre 10 o 20 dies abans que l’any passat

CAVI) reconeix el segell de qualitat de denominació

que fa 150 anys construïa les tines dins de la matei-

degut a una maduració anticipada del raïm, sobretot

d’origen a 10 zones a Catalunya que produeixen més

xa explotació. Una visita a la zona ens transporta a

de les varietats chardonay i muscat. Tot i això, gràcies

de 180 milions d’ampolles de vi i més de 200 milions

l’època en la qual el Bages estava coberta de vinya.

a un temps favorable del mes de setembre, amb calor

d’ampolles de cava. Aquestes zones són: Alella, Conca

Actualment hi ha 14 cellers adscrits a la DO Pla de Ba-

de dia i més fred de nit, les altres varietats de raïm no

de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant,

ges. Els cellers del Bages són majoritàriament explo-

s’han hagut de collir amb tanta anticipació, sobretot

Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta,

tacions familiars, i tots tenen vinya pròpia. Aquestes

aquelles varietats autòctones, i es preveu que la vere-

a les quals s’hi han d’afegir les DO genèriques DO Ca-

característiques impliquen una cura tradicional i molt

ma acabi a mitjans d’octubre com la resta d’anys. La

talunya i DO Cava.

personalitzada de la vinya que es tradueix en la quali-

major part dels enòlegs coincideixen en dir que aquest

Menú diari - Menú cap de setmana

Ripoll

Vallfogona
de Ripollès

Olot

N-260a entre el km 101 i el 102

IM
PROX ITAT

Mas El Pinós

C
ÒGI
OL

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

TAT
ALI
QU

EC

eixprofessional.com

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

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 
www.maspinos.cat
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any la verema serà menys productiva, principalment
degut a la calor que ha provocat que el gra sigui més
petit, però la collita serà de molta qualitat en general
i sanitàriament excel·lent, ja que precisament la manca de pluges i la bona climatologia han fet reduir els
tractaments a la planta. Per tant s’espera una bona
anyada, amb una mica menys de quantitat però amb
una molt bona matèria prima per a l’elaboració de
vins i caves. Concretament, a la DO del Pla de Bages
la verema va començar a finals d’agost, bàsicament
de chardonnay i sauvignon blanc. A data d’avui ja s’ha
collit macabeu i s’està collint picapoll, merlot i sirà i
els experts del CEEC i referent a la quantitat de raïm,
expliquen que hi haurà varietats com la garnatxa o el
merlot la producció de les quals serà de més quantitat, en canvi el picapoll en tindrà menys. Confirmen
que en aquesta DO la sanitat del raïm és molt bona, i
que en general serà una molt bona anyada.

jordi Cabanas

seguidament la garnatxa i el cabernet franc. Segons

Imatge en el moment del tall del raïm

ça Vella d’Artés. El most que surt se’l queden els ma-

principals cellers del Pla de Bages. Altra vegada la

teixos nens i nenes en unes ampolles que ells mateixos

Fira s’ha convertit en una excel·lent oportunitat per

La Festa de la Verema del Bages

etiqueten. Aquest any també la Fira s’ha mantingut

degustar bon vi maridat amb una gastronomia excel·

Com a cloenda d’una bona anyada, el 30 de setem-

fidel a les activitats tradicionals i els esdeveniments

lent i també per gaudir de música i espectacle dins

bre i el 1 d’octubre Artés va celebrar la 22a Festa de la

familiars, però també s’han incorporat actuacions

l’entorn de la Plaça Vella d’Artés. La Fira és una mostra

Verema del Bages. La tradició de l’esdeveniment ve

artístiques, musicals i degustacions gastronòmiques

que agrupa tradició i modernitat dins un territori amb

marcada per la imatge familiar dels nens i les nenes

de molt nivell per part dels principals restaurants de

una activitat econòmica, que té les arrels al passat

baixant a la vinya per collir el raïm i aixafar-lo a la Pla-

la comarca, maridades amb una selecció de vins dels

però que té molta projecció de futur.•

La Casa del Pernil - C. Abat Racimir, 11. Olot

CLAR DE LLUNA
a Ca l’Enric
Celebracions fins a
130 persones

LA VIA ANNIA
a Ca l’Enric
Celebracions fins a
250 persones
La Casa del Pernil - C. Dolors, 8. Olot

La Casa del Pernil
www.lacasadelpernil.com

C. Dolors, 8. T 972 27 30 87
C. Abat Racimir, 11. T 972 27 26 23
info@lacasadelpernil.com
Olot. La Garrotxa

www.calenric.net
Ctra. Camprodon s/n - 17813 la Vall de bianya - tel. 972 29 00 15

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

