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La indústria de l’automoció
cap a la frontera de l’any 2020
A grans trets podem dir que per Catalunya l’automoció representa més d’un terç del sector industrial i ocupa al voltant de cent mil
persones de manera directa o indirecta. En base a les dades que surten de l’anàlisi del primer semestre de 2017, la facturació del sector
de l’automoció creixerà al voltant del 7% dins un mercat que actualment és el món sencer. Per tal de competir, les empreses del sector
estan invertint al voltant del 4% de la facturació en I+D+I per fer front a les noves oportunitats de negoci que hi ha a la vista.

A
Redacció

A la recerca del vehicle ecològic

banda, els turismes híbrids que no es poden endollar

Els experts auguren que amb això es guanyarà en co-

La ciutat de Barcelona ja està preparant els mecanis-

han estat molt populars però es preveu que perdran

moditat i sobretot en seguretat perquè a la llarga els

mes necessaris per poder aplicar restriccions de circu-

presència en el futur a favor dels que es poden endo-

robots evitaran més accidents que els humans. De fet,

lació pels cotxes més contaminants. A partir de l’1 de

llar i dels elèctrics purs de nova generació que aniran

l’aspecte de la seguretat és un tema crucial. En els dar-

desembre aquells vehicles sense distintiu, és a dir els

guanyant autonomia. Durant aquest any Endesa i la

rers anys hem vist com algunes empreses del sector

turismes de gasolina matriculats abans del 2000 i els

marca d’automòbils Smart van posar en marxa un

fabricants d’elements de seguretat passiva ho han po-

dièsel matriculats abans de 2006, no podran circular

acord per impulsar la mobilitat elèctrica i aconseguir

gut constatar. Estem parlant dels airbags de l’empresa

quan es declarin índex de contaminació per sobre dels

que el públic se sumi a la circulació amb zero emissi-

Takata, l’explosió descontrolada dels quals va causar

llindars establerts. Això és un primer assaig d’una ten-

ons. El fabricant de cotxes elèctrics Tesla va posar en

a tot el món 18 morts, més de 150 ferits i més de cent

dència que ens ha de portar a prohibir, a partir de l’any

marxa aquest any 2017, amb una inversió de cinc mil

milions de cotxes afectats. Aquests fets varen portar

2020, l’entrada a les ciutats dels cotxes més contami-

milions de dòlars, el que anomenen la Gigafàbrica,

a la bancarrota l’empresa amb un deute de més de

nants. Segons els informes dels experts a curt i a mitjà

una gran planta al desert de Nevada per fabricar bate-

vuit mil milions d’euros. Segurament que les empreses

termini la solució al dilema de la circulació i la soste-

ries de ions de liti. Les claus són la instal·lació de punts

d’automoció s’ho pensaran molt abans de posar cot-

nibilitat serà la convivència entre diferents formes de

de recàrrega, creació de tarifes exclusives pels clients

xes autònoms a la carretera sense assegurar que res-

mobilitat, sempre sota la premissa de la disminució

d’algunes marques i sobretot l’impuls d’una xarxa de

ponen millor que els humans davant de situacions de

d’emissions i de consums. Tot i que la introducció de

recàrrega d’accés públic.

risc pels ocupants i pels vianants. De tota manera el
cotxe autònom és un objectiu a la vista. De fet, cal te-

mobilitat alternativa encara és limitada, encara no
arriba al 2% del mercat total, les dades van augmen-

Cap al cotxe sense conductor per l’any 2020

nir en compte que actualment un cotxe ja és un robot

tant. Les tecnologies de gas són més populars entre

La confluència entre dues indústries, l’electrònica que

que comparteix la responsabilitat de la conducció amb

els vehicles que fan distàncies llargues, com en el cas

avança de manera molt ràpida i la pròpia indústria de

la persona. Els sistemes d’assistència a la conducció

de transports de mercaderies, mentre que el vehicle

l’automòbil amb temps més llargs de producció, han

són com una espècies de copilot que ajuda al conduc-

totalment elèctric està més implementat en els tu-

de permetre que també cap a l’any 2020 ja hi hagi els

tor i poden ser la base perquè en el futur els ordinadors

rismes petits que fan recorreguts locals. Per la seva

primers cotxes autònoms circulant per la carretera.

agafin la responsabilitat total de la conducció.

30
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DONANT SERVEI I
QUALITAT AL CLIENT!

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

El municipi que
ens connecta amb
la natura
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Eix professional
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El Museu Guilleries
és l’espai d’exposició
i conservació del
patrimoni històric i
paisatgístic de la vila.
El seu objectiu és donar
a conèixer l’entorn
i ajudar a entendre i
respectar els valors
de les Guilleries per
conservar, protegir i
millorar el municipi.”

L’Oficina de Turisme de Sant Hilari està ubicada a la Plaça del Dr. Robert.

S

Les fonts formen part del patrimoni natural de Sant Hilari

Redacció

El patrimoni arquitectònic i els personatges.

Successió que va néixer en un mas de Sant Hilari, o

a finals de segle IX. Aquests li van posar el nom en

La petjada de Sant Hilari dins la història de Cata-

Joan de Serrallonga, representant del bandolerisme

honor al bisbe del segle IV Sant Hilari de Poitiers. El

lunya ha deixat tot un patrimoni que actualment

del segle XVII que va convertir les Guilleries en el seu

poble es va formar als voltants de l’església de Sant

constitueix un dels principals segells del municipi.

amagatall i per tant en un territori gairebé mític.

Hilari, coneguda des de l’any 922 i pertanyent al Bis-

Des d’un punt de vista arquitectònic destaquen els

Un personatge entranyable és en Jaumet del Flabiol

bat de Vic. La parròquia formava part del gran terme

testimonis de la vida rural com els masos o els pous

que va néixer el 1871 a Sant Hilari. Petit d’estatura,

del castell de Solterra, ubicat al cim de Sant Miquel

de glaç. El poble també compta amb diferents edi-

cara arrugada, pantalons de pana i espardenyes de

de Solterra a una alçada de 1.204 metres. Des del se-

ficis patrimonials i emblemàtics com l’Ajuntament,

beta. Se’l coneixia pel seu flabiol, i és que en Jaumet

gle XVIII l’aigua esdevé un dels motors econòmics de

Can Rovira, l’Església, la Cooperativa, el Balneari

era mut però aquest instrument parlava per ell. Va

Sant Hilari, sobretot gràcies al doctor Josep Gravalo-

Font Vella o les dues escoles del municipi: el col·legi

convertir-se en el primer comerciant de l’aigua de la

sa, que durant anys va exercir de metge a Sant Hilari

Sant Josep i el Guilleries. Per altra banda, la plaça

font Vella repartint-la als estiuejants del poble amb

i que l’any 1779 va publicar una memòria manuscrita

Dr. Gravalosa, més coneguda com la Placeta, es va

els seu carro ple de càntirs. El Museu Guilleries és

que aconsellava prendre les aigües de la zona per

construir el 1922 i s’ha convertit en una de les places

l’espai d’exposició i conservació del patrimoni histò-

ajudar als tractament de bufeta i de ronyó. L’any

centrals del municipi, així com la plaça Josep Mo-

ric i paisatgístic de la vila. El seu objectiu és donar

1880 l’arquitecte August Font construeix el balneari,

ragues i la plaça de l’Església. Lligats també amb la

a conèixer l’entorn i ajudar a entendre i respectar

la qual cosa va comportar un cert progrés al poble,

història del municipi trobem un seguit de personat-

els valors de les Guilleries per conservar, protegir i

precedent del creixement econòmic que suposarà

ges que vinculen el territori amb la història de Ca-

millorar el municipi. Ubicat al casc antic del poble,

anys més tard l’embotellament de les aigües.

talunya com Josep Moragues, heroi de la guerra de

concretament a l’antiga seu dels roders construïda

Eix professional

Sant Hilari deu el seu nom a la repoblació dels Francs

La qualitat no s’improvisa
Polígon industrial Mas Garriga, Camí del fondo,
s/n 17403 Sant Hilari Sacalm (Girona)
info@montseny-impressors.com
info@montseny-impressors.com

TRUCA’NS!

972 86 84 06

Passeig 14 d’abril, 5-7 — Tel. 972 873960 — www.restaurantverdolet.com — email pepcano83@gmail.com — Sant Hilari Sacalm
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Els boscos de les Guilleries
són un entorn perfecte
per a la pràctica de
l’escalada, el senderisme
o les rutes en BTT, entre
altres activitats.”
El fet que Sant Hilari sigui
una vila d’estiueig des del
segle dinou, comporta
que es mantingui una
gran tradició hotelera
que permet gaudir de la
natura i de l’aigua amb una
excel·lent
acollida.”

Perspectiva del municipi de Sant Hilari Sacalm

l’any 1920, el Museu Guilleries dona a conèixer l’en-

Un municipi obert a tot tipus de visitants i

privilegiada que combina tradició i modernitat. Els

torn a través de la interpretació dels seus ecosiste-

activitats

plats emblemàtics del municipi estan elaborats

mes i amb l’ajuda de diorames, esquemes, fotogra-

El fet de què Sant Hilari sigui una vila d’estiueig des

amb els productes que la terra ens ofereix al llarg

fies o suport audiovisual. Ho fa també amb la flora

del segle dinou, comporta que es mantingui una

de les diferents estacions de l’any. A la primavera i

i la fauna més representativa de la zona, de manera

gran tradició hotelera que permet gaudir de la na-

a l’estiu, plats cuinats amb les hortalisses i les dife-

que incentiva l’interès per aquest massís i encoratja

tura i de l’aigua amb una excel·lent acollida: des del

rents herbes del bosc; a la tardor, la caça, els bolets,

a fer un bon ús de l’espai natural. AQUA, el flamant

Balneari Font Vella fins a establiments amb llarga

les castanyes i els fruits característics d’aquesta

centre d’innovació de Sant Hilari Sacalm, ha obert

història hotelera i amb el tracte més familiar. Cal

estació; i a l’hivern, els embotits i altres preparats

les portes amb la inauguració de l’exposició “Aigua:

tenir en compte també les cases de turisme rural,

fruit de les típiques matances del porc. Tot això

memòria, natura i benestar”, que s’emmarca dins

el Vilar Rural o fins i tot l’allotjament a dalt dels ar-

acompanyat per les aigües de les més de cent fonts

de les actuacions del Pla de Competitivitat Turística

bres gràcies a les Cabanes als arbres. També comp-

de les que disposa el poble i dels Jaumets, les pos-

“Boscos de bruixes i bandolers” i amb la que es vol

ta amb una àrea de servei habilitada per a carava-

tres tradicionals i autòctones del municipi.

donar un nou impuls al Museu Guilleries.

nes. Sant Hilari disposa també d’una gastronomia

Menú diari
Per aquestes
Festes de Nadal
organitzem dinars,
sopars d’empresa i familiars.

C. Dos de Maig, 2
Sant Hilari Sacalm
tel. 972 868 927

Carrer del Cirerer, 45

St Hilari Sacalm
T. 972 86 86 48

Ramaderia
Ancestral
Els Isards
saletadelmas@hotmail.com
Tel. 660 06 59 57

entrepans freds,
plats calents

menú del dia
de dilluns a dissabte

esmorzars
diumenges i festius

Productes del bosc: llenya i fusta tallats
de boscos a la manera ancestral sostenible.
Fem menjars de pagès casolans
i disposem d’habitacions per dormir.

eixprofessional.com

Bar Ca la Fina
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Façana del Museu de Les Guilleries

Eix professional

Eix professional
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L’activitat forestal
té un gran pes a Sant
Hilari. El bosc de les
Guilleries amb les seves
espècies autòctones, com
alzines, alzines sureres,
roures, faigs i espècies
importades. Darrerament
ha prosperat la producció
forestal de l’avet, amb
un seguit d’empreses que
es dediquen bàsicament
a la seva exportació.”

Església de Sant Hilari

La producció forestal de l’avet és un dels motors econòmics del
municipi

Sant Hilari disposa d’unes instal·lacions immillo-

bosc de les Guilleries amb les seves espècies autòc-

botellades. En menor mesura, també són presents

rables per a la pràctica de l’esport durant tot l’any,

tones, com alzines, alzines sureres, roures, faigs

al terme els sectors de la il·luminació i el tèxtil. Ac-

essent especialment l’estiu una època ideal per or-

i espècies importades. Darrerament ha prospe-

tualment, amb l’objectiu de promoure i facilitar el

ganitzar-hi campus o estades de pre-temporada de

rat la producció forestal de l’avet, amb un seguit

desenvolupament d’iniciatives empresarials locals i

clubs, així com trobades d’empreses. El clima sec i

d’empreses que es dediquen bàsicament a la seva

de recolzar nous emprenedors, l’espai AQUA ofereix

agradable del municipi permet als esportistes tre-

exportació. La mateixa riquesa forestal de la zona

un servei de viver d’empreses amb diferents espais

ballar en alçada i en unes condicions immillorables.

va donar lloc a les torneries. A partir dels anys cin-

de treball i equipat amb tots els serveis necessaris

L’oferta esportiva local la complementen empreses

quanta aquesta activitat es va especialitzar en la

pel desenvolupament de noves activitats que enri-

de lleure que ofereixen activitats en plena natura,

fabricació de productes tornejats per a la seva co-

queixin el teixit empresarial del municipi.

que és un dels atractius més importants de què

mercialització. Actualment aquesta indústria de la

disposa el municipi. Els boscos de les Guilleries són

fusta s’orienta cap a la fabricació de mobles per a

Amb un passat relacionat amb el bosc i amb l’aigua,

un entorn perfecte per a la pràctica de l’escalada,

diversos mercats. D’altra banda, l’explotació de les

Sant Hilari és actualment un municipi que posa a

el senderisme o les rutes en BTT, entre altres acti-

fonts d’aigua mineral de taula ha superat de bon

disposició del visitant una important infraestructu-

vitats.

tros la de les medicinals com a recurs econòmic.

ra juntament amb una oferta hotelera i gastronò-

Dins aquest sector destaca l’empresa embotella-

mica que permeten al visitant fer activitats i practi-

Activitat econòmica

dora Font Vella. Les aigües medicinals procedents

car esports, dins un entorn que permet la connexió

L’activitat forestal té un gran pes a Sant Hilari. El

de la font Picant i de la font del Pi també són em-

amb la natura.

CARTA
MENÚ DIARI
MENÚ DE CAP DE SETMANA I FESTIU
MENÚ PER GRUPS I DE CAP D'ANY

TELÈFON

972 872 967
ADREÇA

Carrer Josep Ximeno, 3
17403 Sant hilari Sacalm — Girona



WEB

DILLUNS TARDA I DIMARTS TANCAT

barrestaurantmontseny.guiacat.cat

Fabricació de tot tipus de mobles
a mida, amb fusta de pi massís,
roure i DM lacat
Ctra. Font Picant, s/n — Sant Hilari Sacalm
tel. 972 86 81 86 — info@bellmoble.com
www.bellmoble.com
 Bell Moble

Fem el vostre disseny
sense compromís
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Les plantes de compostatge.
Una bona gestió del residu orgànic
per un producte de qualitat.

zats de residus. En cas de què després d’una primera

Des del punt de vista ambiental, el compostatge implica una solució estratègica i

pugui garantir un tractament eficaç, no es pot conce-

ambientalment acceptable a la problemàtica plantejada per les explotacions agrícoles,

dir l’autorització pel tractament. La valoració de l’ap-

forestals, ramaderes i de la indústria, els residus orgànics de les quals han de ser

titud dels residus per a la seva gestió via compostatge

tractats; i també pels residus sòlids orgànics domèstics.

és bàsica per obtenir un producte final de qualitat.

U
Redacció

residus orgànics han de tenir un contingut mínim de
matèria orgànica i de nutrients, han d’estar exempts
de contaminants, i ha de tenir una certa constància
en la seva composició. Les plantes de compostatge i
les seves instal·lacions de tractament han de disposar
d’una autorització per treballar com a gestors autoritanàlisi un residu es consideri no adequat o que no es

Utilització del compost com a producte

El procés de compostatge

ciència, disminució de les pudors ja que el procés es fa

El compost es fa servir en la seva major part com a adob

S’anomena compostatge al reciclatge de residus orgà-

en un digestor tancat i també l’aprofitament del metà

en l’agricultura. També es pot utilitzar en jardineria en

nics mitjançant processos controlats de fermentació.

com a producte energètic.

la formulació de substrats o bé en restauració de sòls
degradats, en projectes d’obra pública. Utilitzar com-

El producte que s’obté, el compost, és un bon adob i
un excel·lent regenerador orgànic. Amb aquest procés

Un producte de qualitat. El compost

post vol dir contribuir a l’increment de la matèria or-

els residus orgànics esdevenen un producte que pot

L’objectiu de tot el procés de compostatge és obtenir

gànica del sòl i, per tant, a la millora de la seva fertilitat

ser utilitzat com a adob en l’agricultura, la jardineria

un producte de qualitat aprofitant els residus per tal

prevenint la seva erosió. L’usuari del producte cal que

o fins i tot en obra pública o en la restauració d’espais

de tancar el cicle de la matèria orgànica. Al final cal

tingui en compte les necessitats del cultiu i les caracte-

naturals i també urbans. De fet, el procés de compos-

obtenir un producte en el qual la matèria orgànica es-

rístiques del sòl on es vol aplicar. Ben utilitzat el com-

tatge és el que s’assembla més al que naturalment la

tigui estabilitzada, higienitzat, que no contingui im-

post pot millorar les característiques físiques, quími-

matèria orgànica pateix en els processos de descom-

pureses i materials no desitjats com metalls, pedres,

ques i biològiques de la terra i per altra banda estalvia la

posició i transformació amb l’humus que s’incorpora al

vidres o altres elements, i també que estigui exempt

necessitat d’utilitzar adobs químics, ja que el compost

sòl. Les plantes de compostatge imiten aquest procés,

de llavors i de males herbes. Les plantes de compos-

ja conté els nutrients necessaris pel creixement de les

que comporta sempre una fase prèvia de separació de

tatge, a través de la regularitat dels seus processos,

plantes. Altres efectes a tenir en compte són la seva

productes que entren a la planta per tal d’aïllar la ma-

han d’oferir un producte de qualitat per tal d’aconse-

capacitat de retenir el carboni en el sòl i també pot fer

tèria orgànica de la resta. Normalment aquesta matè-

guir guanyar la confiança dels clients en el procés de

disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, ja

ria orgànica, un cop triada, es tritura i s’exposa a l’acció

comercialització. Per tant, la primera cosa que han de

que dona valor a la matèria orgànica que aniria desti-

de l’aire per a la seva fermentació. Darrerament també

fer les plantes de Compostatge per tal d’oferir un bon

nada als dipòsits o bé a les incineradores. En definitiva,

podem trobar plantes de biogàs, és a dir processos de

producte és triar molt bé la matèria prima d’entrada,

l’ús de compost aporta molts avantatges però s’ha de

fermentació anaeròbics que produeixen metà en lloc de

és a dir cal saber l’origen del residu, l’activitat que el

fer servir amb criteris professionals i cal adaptar-lo a les

CO2. D’aquesta manera s’aconsegueixen millores d’efi-

genera i la seva composició. Com a criteri general els

necessitats del cultiu i a les característiques del sòl.

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
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

C. Castellfollit 13-14, Pol. Ind. Els Dolors.
MANRESA - 08243

Gestor autoritzat
núm. E-184.96
Transport autoritzat
núm. T-3399

eixprofessional.com

T +34 93 743 00 11
elssots@elssots.com
www.elssots.com

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

eixprofessional.com

adobs per a agricultura i substrats per a jardineria

compostatge
microbiològicament actiu,
excel·lents resultats agrícoles
i grans beneficis
pel medi ambient.
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El DARP promou la prevenció del
malbaratament alimentari

uns 173 quilos per persona i al 20% de la producció ali-

El Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) disposa d’un nou

teix, uns 35kg/persona.

mentària total. L’Agència de Residus de Catalunya va
quantificar el malbaratament a casa nostra: les llars,
els comerços i la restauració generen unes 262.000
tones de malbaratament cada any o, el que és el ma-

espai web destinat a la difusió de bones pràctiques, documents i iniciatives de reducció
del malbaratament alimentari. Quan a tot el món es calcula que gairebé mil milions

Possibles solucions

de persones tenen necessitats bàsiques d’aliments, el malbaratament és especialment

Posar en valor els aliments i conèixer la importància

preocupant ja que representa una pèrdua innecessària de recursos que la humanitat

econòmica, social i ambiental que implica obtenir-los

no es pot permetre.

és una via per fer-nos conscients de la importància de
no malbaratar-los. També és important considerar
que les restes alimentàries no són un residu, sinó un

Redacció

C

recurs aprofitable de moltes maneres. Les accions

Concepte de malbaratament alimentari

consum o simplement degut a regles d’etiquetatge i

per fer front al malbaratament es prioritzen segons

S’anomena malbaratament quan es llencen, o bé

caducitats rígides o bé simplement per polítiques de

la jerarquia de gestió dels residus alimentaris. En pri-

quan es fan servir per a usos alternatius (no alimen-

compra massiva mal calculades, que comporten llen-

mer lloc, és primordial reduir la quantitat d’aliments

taris) aquells productes que podrien ser utilitzats per

çar aliments massa madurs o amb l’etiqueta caduca-

descartats. A continuació, en aquells casos en què

a l’alimentació humana. El malbaratament es pot

da, però que són encara aptes pel consum.

no s’han pogut evitar, es tracta d’aconseguir el major aprofitament possible dels aliments. Aconseguir

produir durant tota la cadena alimentària, des de la
producció primària fins a cadascuna de les llars. Es

Algunes dades

frenar el malbaratament d’aliments és un deure que

calcula que una tercera part dels aliments que es pro-

Segons les dades de l’estudi fet al 2016 FUSIONS (Food

tenen totes les societats desenvolupades en front de

dueixen a tot el món es desaprofita o es malbarata.

Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention

la resta del planeta que pateix malnutrició, i al mateix

Les pèrdues es poden produir en diferents fases de la

Strategies), a la Unió Europea cada any es malbaraten

temps és un concepte de sentit comú i de respecte

cadena de valor: pot ser per problemes en la recollida,

88 milions de tones d’aliments, amb un cost associ-

envers els aliments que caldria inculcar a tothom des

fruita que cau a terra i que no es considera apta pel

at de 143 bilions d’euros. Aquesta quantitat equival a

de la primera infància.

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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Treballar a distància però de forma
intel·ligent i amb empatia

Aplicació actual del treball a distància o de
l’Smart Working
Si la persona pot treballar aïllat i sense distraccions
això li pot permetre centrar-se en temes que calen

El concepte actual d’smart working o treball intel·ligent representa fer un pas més

més concentració, com feines creatives o desenvo-

enllà del conegut teletreball. Ja no es tracta només de la possibilitat de treballar des

lupament de projectes. Aquesta facilitat és un ele-

de casa amb un ordinador personal, es tracta de què l’aplicació massiva de les noves

ment més que permet conciliar la feina amb la vida

tecnologies permetran cada vegada més prescindir de la presència permanent de les

familiar. La flexibilitat d’horaris pot millorar la quali-

persones en els centres de treball i de la possibilitat tècnica de realitzar cada vegada

tat de vida de les persones i reduir l’absentisme la-

més operacions per control remot o de col·laborar amb altres professionals des de

boral. La manca d’una ubicació permanent dels tre-

diferents llocs del planeta.

balladors enforteix la possibilitat de fer equips sense

C

limitació geogràfica i sobretot pot estalviar costos

Redacció

d’espai, instal·lacions, equips de treball i sobretot

Conciliació vida laboral i familiar

Smart working. Eficiència i productivitat

estalvi en benzina, temps i transports. Els inconve-

Actualment les empreses, per tal de motivar i re-

El concepte Smart working és una evolució del tele-

nients els podem trobar en el terreny de la vincula-

tenir el talent, cada vegada s’interessen més per

treball. Aquest darrer es limitava a les tasques que

ció. Estem creant organitzacions més líquides. El

desenvolupar polítiques internes de treball que

es poden fer des de casa. Actualment trobem col·

treball a distància pot crear una pèrdua de cohesió i

permetin conciliar la vida laboral amb les obligaci-

laboradors que treballen des de cafeteries, des dels

de sentiment de pertinença a l’organització. També

ons familiars. Però la realitat és que la majoria de

aeroports o bé des de qualsevol altre lloc que ho per-

es poden trobar inconvenients en l’abús de les noves

les organitzacions es limiten a complir amb els mí-

meti la connectivitat. De fet, les tecnologies actuals

tecnologies. França és l’únic país que ha intentat le-

nims legals establerts en els convenis i en la norma-

permeten un desplegament molt fàcil del treball a

gislar sobre el que s’anomena la corretja electrònica

tiva laboral existent, és a dir els permisos per tenir

distància. Evidentment en la majoria de llocs de tre-

que lliga el professional a la seva empresa, plantejant

cura de familiars, les suspensions per maternitat,

ball de producció com operaris, mecànics o trans-

el dret a la desconnexió com a un dret laboral, és a dir

els permisos per lactància, les excedències per tenir

portistes el concepte falla perquè el treball a distàn-

el dret a no respondre ni correus ni trucades a partir

cura de fills petits i per descomptat les vacances.

cia no és possible. De tota manera, l’evolució dels

d’una hora determinada. Un 65% dels treballadors

Addicionalment s’acostuma a introduir algun tipus

controls numèrics de la maquinària i la robòtica po-

són requerits per la seva empresa per resoldre pro-

de flexibilitat en l’horari d’entrada o de sortida de la

dria fer possible la resolució de problemes a distàn-

blemes fora del seu horari laboral i això passa entre

feina. Hi ha però algunes organitzacions que tenen

cia i no necessàriament amb el contacte físic directe

el 90% dels directius. A través del correu electrònic

incorporada en la seva cultura la idea de què les po-

amb les instal·lacions. Actualment l’smart working es

dins el telèfon de treball, els professionals arriben a

lítiques de conciliació són bàsiques per aconseguir

dona naturalment en el dia a dia. Les noves tecno-

no desconnectar mai del tot, sempre estan presents

que es treballi de forma més productiva. Dins els

logies permeten fer entrevistes de treball a distàn-

i vinculats d’alguna manera amb l’oficina o el lloc de

seus valors han incorporat la idea de què les per-

cia, enquestes de valoració o testos de personalitat

treball.

sones han de ser valorades per la seva contribució

a través d’internet. Cal pensar en dues tecnologies

Mentre dins els llocs de treball hi hagi persones cal-

a l’empresa i no per la presència al lloc de treball.

emergents que poden revolucionar la forma de tre-

drà el contacte humà. Tots sabem que anar a dinar,

Per desenvolupar aquest darrer concepte posen a

ballar: la realitat virtual i la realitat augmentada. Les

o simplement fer un cafè ajuda a crear vincles i a su-

l’abast dels treballadors moltes possibilitats de te-

dues juguen amb el factor presència com a factor

avitzar les coses, per tant la presència i el contacte

letreball i de flexibilitat horària. La realitat és que

clau, la primera introdueix l’usuari dins un entorn vir-

real és un actiu necessari perquè les coses funcio-

cada vegada la massificació urbana, i la distància

tual, mentre que l’augmentada aporta elements vir-

nin. Actualment el treball intel·ligent sembla ser en-

física entre les vivendes i el lloc de treball, ens porta

tuals en el nostre entorn real. Aquestes tecnologies

cara aquell que sap combinar de forma sàvia l’ús de

un seguit d’inconvenients creixents com són els col·

tendeixen a ser cada vegada més assequibles i són

les noves tecnologies amb la gran virtut de l’empa-

lapses de trànsit o la contaminació. Però sobretot

un repte pels nostres esquemes de treball actuals,

tia en les relacions directes amb els col·laboradors.

les dificultats en el transport porten a deixar-se una

aportant possibilitats de treballar a distància i molts

El futur és incert i haurem de veure com evolucio-

part del temps de la vida personal a la carretera.

reptes a resoldre.

nen les coses.

B o n N a da l

jordi cabanas
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EL RACÓ DE LEÓN:
CUINA MEDITERRÀNIA
AL SERVEI DEL CLIENT
El Racó de León és un restaurant situat a la ciutat de Vic especialitzat en cuina mediterrània i de mercat i amb més de 10 anys de
tradició. Dels seus fogons en surt l’essència de la cuina mediterrània i especialment de la cuina castellana. Originari de Lleó, el
propietari Pablo Posada ens proposa un viatge a diferents indrets de la Península i ens obre la possibilitat de tastar espectaculars
rostits castellans de garrí i de lletó sense sortir de Vic.

D
Redacció

Dins de la carta del Racó de León en surten plats espectaculars que permeten gaudir del bon menjar. Es recomanen la costella de vedella gallega, Botillo de Bierzo, lletó

de Castella al forn, garrí a l’estil de Segòvia, pop a la gallega, rèmol al forn, i també paelles de peix i marisc, és a dir una àmplia i variada carta amb recomanacions i
també amb postres d’elaboració pròpia. Tot el servei està pensat per poder gaudir
de l’estada i del menjar, amb una presentació acurada que acompanya un producte
de qualitat. El restaurant ofereix també plats combinats, tapes i entrepans. El local

El Racó de León ofereix un menú diari apte per a celíacs i una carta en varis idiomes.
S’ofereix menú diari i menú de cap de setmana o festius i també un menú infantil,
amb trones per a nens i una zona per infants per tal de què els pares puguin gaudir

jordi cabanas

té bodega pròpia i una zona de bar en la qual se serveixen les millors copes o còctels.

de l’àpat. El local no té barreres arquitectòniques i és apte per persones amb minusvalidesa. S’ofereix carta de vins, terrassa, connexió wifi i pagament amb targeta. Les
seves característiques el fan ideal per a banquets amb menú per a grups, salons pri-

A l’hivern, El Racó de León obre les seves portes cada dia de 8 del matí a 12 de la nit,
excepte dilluns al vespre i dimarts tot el dia que tanca per festa setmanal. A l’estiu
s’obre cada dia de 8 del matí a 12 de la nit, excepte els dimarts que roman tancat.

jordi cabanas

vats per a reunions d’empresa, esmorzars de forquilla i menjar per emportar.

A l’agost el restaurant també està obert. Ideal per àpats en grup o en parella, El
Racó de León és un restaurant pensat perquè els clients puguin gaudir de l’estada
i sobretot del bon menjar.

Carrer Torelló, 35 - Vic
Tel. 93 889 19 50

Els àpats de Nadal

A/e cocinero.60@hotmail.com

S’acosta el Nadal, i amb ell els tradicionals sopars d’empresa i familiars. Hi ha mol-

www.elracodeleon .es

tes maneres de celebrar aquestes festes, per això El Racó de León ofereix diferents
menús per al vostre dinar o sopar d’empresa per aquest Nadal, per gaudir d’una
bona gastronomia en un ambient agradable i familiar.

Tancat els dimarts per festa setmanal excepte festius
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Meritxell
Falgueras

,

periodista i enòloga

“El sector públic i privat han d’anar
de la mà per aconseguir que el vi
sigui més present a la cultura”
Meritxell Falgueras, al Celler de Gelida, negoci familiar
especialitzat en vins i licors d’arreu del món

Desterrar els tòpics que tradicionalment han envoltat

Nascuda en el si d’una família dedicada al món del vi des

el món del vi. Aquesta és la gran conquesta personal i

de fa cinc generacions, Falgueras ha estat precursora en

professional de la periodista i sommelier Meritxell Falgueras

acostar aquest univers als joves i les dones. Així mateix, ha

Febrer (Barcelona, 1981). Llicenciada en Humanitats i màster

col·laborat amb diverses marques, tot maridant perfums,

en Comunicació i Humanitats, i en Viticultura, Enologia i

moda i llibres amb vins. Quant als reconeixements, hi

Màrqueting, ha complementat la seva formació amb diversos

destaca el premi Reina del Verdejo 2008. El seu blog, Wines

cursos a Florència, París i Bordeus. Guanyar el premi Nas d’Or

and the City, va rebre el guardó al millor bloc català de

Jove Promesa de Catalunya 2007 va obrir-li les portes als mitjans

vins el 2009 i la revista Esquire va escollir-la com la millor

de comunicació. En aquest àmbit ha presentat el programa

sommelier de 2010.

Entre Vinyes, a La 2 de TVE, i ha fet col·laboracions a En clau de
vi, al Canal 33, i a Divendres, de TV3, així com a COM Ràdio, RAC 1

És autora de tres llibres: Presumeix de vins en 7 dies (2010), Els

i Ràdio 4 i a les revistes Woman i Cuina. Actualment té un espai

vins de la teva vida (2013) i Què beure quan no beus (2017), i del

fix a Time Out Barcelona, al Magazine de La Vanguardia i a la

joc Vinoka, The Wine Game (2015).

revista Vins i Restaurants.
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El sisè sentit del
vi és la història
que explica cada
ampolla.”

El bon gust
del vi és com
l’art: ha de
traspassar totes
les fronteres.”
Humilitat, curiositat i psicologia!

coneguts i consolidats dins dels mercats internacionals?

Tot i que Catalunya sempre ha estat terra de

Doncs sí, perquè la combinació de qualitat i plaer

vins, per què sembla que els coneixements so-

són espectaculars. Les garnatxes de la Terra Alta,

bre enologia continuen sent patrimoni d’uns

els vins de llicorella del Priorat, el cava...

pocs?
Potser són poques les persones que en tenen co-

La indústria del vi també és un pol d’atracció

neixements tècnics, però crec que la gent sap per-

de visitants. L’any passat, l’enoturisme va crèi-

fectament què els agrada i què no. Som molt més

xer un 21% anual a nivell estatal. On creu que

savis del que ens pensem, organolèpticament par-

rau la clau de l’èxit?

lant.

Penso que això és així perquè a l’enoturisme trobem cultura, paisatge, gastronomia, tradició, in-

És cert, com diuen, que hi ha més esnobisme

novació i mil sensacions!

jordi cabanas

que experts?

Cèlia Roca

H

Segurament, encara que prefereixo pensar que

Malgrat tot, encara som llunys de les xifres

sempre hi ha més gent interessada en saber-ne

que enregistra França. Què s’hauria de fer des

més.

del sector públic i privat per fomentar l’interès
pel vi?

Estic convençuda que agrairà les seves orien-

Anar de la mà per aconseguir que el vi sigui més

tacions. Li’n demanaré una de ben bàsica: per

present a la cultura, mitjançant concerts, l’art i la

a comprar un bon vi, en què ens hauríem de fi-

gastronomia. A més, tot plegat s’hauria d’intentar

xar?

comunicar de manera divertida i amena.

No sempre el vi més bo és el més car. Cal descobrir
quin tipus de vi ens agrada: blanc amb cos, negre

Vivim dies convulsos, on algunes empreses

Ha estat pionera en crear sinèrgies entre la

de poca criança, etc., per poder encertar cada ve-

catalanes d’aquest àmbit s’han posicionat da-

comunicació i el món del vi. Com s’ajuden i es

gada més amb la tria.

vant la crisi política actual. El sector podria
veure-se’n afectat?

complementen aquests dos àmbits?
Per a mi és un honor comunicar les emocions que

També para atenció a qui prefereix unes altres

es desprenen en cada copa, així com la feina ben

opcions. De fet, enguany ha publicat Què beu-

Ja fa temps que, segons quina opció política tries,

feta dels elaboradors i de la terra que representen.

re quan no beus, d’Ediciones Urano. Què reco-

et decantes només per vins catalans. Per a mi, el

El sisè sentit del vi és la història que explica cada

manaria a una persona que no li agrada aques-

bon gust d’un vi és com l’art: ha de traspassar totes

ampolla. Per estimar una cosa s’ha de conèixer. I

ta beguda?

les fronteres.

quan entenem el vi és com gaudir d’una obra d’art

A mi m’encanta la ginger beer, que no té alcohol.

de la qual t’expliquen el significat.

A més, presenta un punt picant que casa molt bé

Per últim, i ja que les festes de Nadal són a to-

amb les begudes especiades.

car, aconselli’m un vi per compartir en família.
Prova amb bombolles rosades de cava i en format

A banda de formació, què cal tenir per ser un
bon sommelier?

Considera que els vins catalans estan prou re-

màgnum!
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EL MERCAT MEDIEVAL DE VIC
ACULL A MÉS DE 350.000 VISITANTS

Imatge del Passeig guarnit amb els llums de Nadal ple a vessar de visitants.

Redacció

E

El Mercat Medieval de Vic ha acollit, aquest any, 353.747 visitants segons l’empresa The Whatsons, a qui l’Organisme Autònom de Fires i Mercats ha encarre-

gat un estudi d’impacte econòmic. D’aquests, un 74% han fet una visita d’un dia
(261.000), mentre que la resta repetien. El grau de satisfacció dels visitants és majoritàriament excel·lent (9 sobre 10) i el 95% expressa la seva voluntat de tornar
l’any vinent. Els aspectes més ben valorats són l’oferta comercial, la senyalització
i les actuacions; i els que menys són l’aparcament i els accessos.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.

CLAR DE LLUNA

Per quart any consecutiu, les parades més ben decorades han guanyat un reconeixement consistent en què l’any vinent podran estar al Mercat Medieval de Vic

a Ca l’Enric
Celebracions fins a
130 persones

sense pagar la inscripció a la Fira. Els guanyadors d’enguany són:
•

Formatges Àngel Verdaguer, de la Plaça Bisbe Oliba

•

Graps (sabates infantils), de Ricard Rodríguez, de la Rambla Montcada

•

Tatín (barretines), de Pere Llobet Mas, del carrer Corretgers

LA VIA ANNIA
a Ca l’Enric
Celebracions fins a
250 persones

D’altra banda, cal destacar que no hi ha hagut cap incidència remarcable, tot i
la complexitat que suposa organitzar un esdeveniment d’aquestes dimensions i
acollir tants visitants.
La majoria de visitants provenen de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot i que
en venen de tot Catalunya. La província de Tarragona és la menys representada.
Aquest any també han vingut visitants d’altres parts de l’Estat com la Comunitat Valenciana, Madrid, Navarra i Les Illes Balears. Pel que fa a públic estranger,
han vingut d’Itàlia, Alemanya, França i Andorra. El 22% d’aquests visitants és la
primera vegada que assisteixen al Mercat Medieval de Vic.
Aquestes són algunes de les dades més significatives d’un estudi que determinarà l’impacte econòmic que té sobre la ciutat el Mercat Medieval de Vic, i que
es concretarà en uns mesos. Amb aquestes dades inicials, la valoració del regimolt èxit i les xifres avalen aquest alt grau de satisfacció, tant per part dels visitants com de la majoria d’expositors”.
L’Assalt de l’Altarriba, el recorregut teatral que ha arribat a la seva cinquena edició i que enguany ha incorporat 4 nous escenaris, ha batut rècord d’assistència,

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

eixprofessional.com

dor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, és molt positiva: “ha estat una edició de

jordi cabanas
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Les parades del Mercat Medieval venen tot tipus de productes

El Campament Medieval és un dels atractius del Mercat

amb 2.002 entrades venudes (en les 6 escenes de pagament, de les 8 totals). Això

comportat un estalvi de 812 kg de plàstics.

suposa un increment del 32% respecte l’any passat.

Un any més, el Mercat Medieval de Vic s’ha convertit en una de les cites més im-

D’altra banda, l’aposta per minimitzar els residus generats pel Mercat, a partir

portants de la ciutat, des del punt de vista turístic, comercial i cultural amb un

de gots reutilitzables, ha estat ben acollida. S’han repartit 65.000 gots, que han

escenari idoni i privilegiat per recrear l’època medieval. •

Premi
Liderpack per a l’etiqueta de la llonganissa Casa Sendra
Redacció

L’

L’etiqueta impresa per Codintec per a Casa Sendra ha guanyat per destacar la

perfecta conservació del producte, reduint al màxim la possibilitat de contami-

qualitat d’aquest producte gourmet. Segons el veredicte, el disseny de l’etique-

nació. Els Premis Liderpack, són els guardons més acreditats que es concedei-

ta reafirma la distinció del producte al mercat conjugant la més alta tradició i les

xen a Espanya en packaging i Publicitat. El seu objectiu és premiar l’originalitat,

tecnologies més actuals. El veredicte també ha destacat que l’ús de la cartolina

innovació, creativitat i el procés de fabricació, materials empleats i l’aposta per

adhesiva al costat de les tintes flexogràfiques de baixa migració, contribueix a la

la sostenibilitat de diferents envasos i embalatges innovadors. •

Urbanizació Font Rubí,
17867 Camprodon
Girona

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

MÍTIC RESTAURANT
miticrestaurant@puigfranco.es
972 740 023

www.puigfranco.es

eixprofessional.com

Organitzem dinars
i sopars d’empresa.
Consulteu els nostres
menús de NADAL
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SECTOR
AGROALIMENTARI,
DEL CAMP ALS FOGONS
AMB VALOR AFEGIT
Des del camp fins als fogons, el sector agroalimentari a Catalunya representa un actiu molt

important per a l’economia i al mateix temps una font inesgotable de salut i de creativitat donant
origen al que es coneix a tot el món com la dieta mediterrània, que participa també en els reptes que

jordi cabanas

planteja el respecte a la preservació del medi

CA L’ENRIC

Agroalimentària - Ramaderia | 17

Plat elaborat pels cuiners del Restaurant Ca l’Enric d’Olot

Redacció

L

Les dades ens confirmen que tot allò que té a veure

ció dels cellers que elaboren vi, l’espai de la cervesa,

cions de nutrients a les seves receptes, és a dir un

amb l’alimentació desperta actualment molt d’in-

però també sucs, ratafia, infusions i una bona repre-

equilibri entre cereals, vegetals i carns i un seguit

terès. Potser per això el sector agroalimentari és un

sentació d’olis excel·lents, embotits, carns ecològi-

de guarniments utilitzant verdures de temporada,

dels principals sectors productius de Catalunya, re-

ques, fórmules innovadores en el terreny de la pas-

herbes aromàtiques i tot un seguit de condiments.

presentant el 3,61 del PIB. Un sector capaç de crear

tisseria i un seguit de propostes de dolços fets amb

La UNESCO, de fet, va reconèixer aquest patrimo-

ocupació i que sovint ha estat poc considerat. Només

receptes que mantenen el sabor, pensant al mateix

ni amb la inscripció de la Dieta Mediterrània com

la tenacitat i la voluntat de la pagesia han aconseguit

temps amb el gaudi d’un públic divers i amb la millo-

un actiu dins la llista del Patrimoni Cultural Imma-

tirar endavant un dels principals clústers agroalimen-

ra de la salut del consumidor.

terial de la Humanitat. Per tant, el plaer de menjar juntament amb un estil de vida equilibrat ens

taris d’Europa. Una mostra vivent de tot plegat la
podem trobar en fires locals com Orígens, la 6a Fira

Dieta mediterrània, una qüestió de gust, eco-

aporten al mateix temps una dieta saludable i un

agroalimentària de productes de Qualitat de Cata-

nomia i salut.

actiu important dins l’economia. Dins de la cuina

lunya que va tenir lloc els dies 25 i 26 de novembre a

La dieta mediterrània està constituïda per un

mediterrània es dona preferència als productes

Olot. Aquest esdeveniment anual a la capital de la

conjunt d’aliments, una manera de cuinar, però

locals i de temporada, els famosos aliments de

Garrotxa és un bon aparador per veure directament

sobretot és una herència cultural que té les seves

quilòmetre zero hi tenen molta cabuda. Malgrat

tot el que pot oferir la Catalunya interior pel que fa a

arrels en el passat, en un sistema de vida, segu-

tot, l’Organització de les Nacions Unides per a

la matèria prima que nodreix els fogons. Recórrer els

rament idealitzat, però que té uns productes que

l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) ha alertat que

estants és veure la diversitat i la riquesa dels produc-

el representen i que han permès el desenvolupa-

les poblacions del sud d’Europa estan abandonant

tes locals, però sobretot ser conscient de la imagina-

ment d’un seguit de sectors econòmics que expor-

aquest tipus d’alimentació. En els últims 40 anys

ció i la creativitat de les empreses. A part de la matè-

ten a tot el món. El patró fonamental de l’alimen-

han augmentat un 30% la ingesta de calories i han

ria prima com l’arròs de Pals, els fesols de Santa Pau o

tació mediterrània és la utilització d’un tipus de

incrementat el percentatge de greix als seus àpats.

les patates d’Olot, s’hi podia trobar una representa-

greixos (oli d’oliva, peix i fruita seca), unes propor-

La FAO atribueix aquest canvi de tendència a un

 formatgesbinigarba.quesos  @binigarba

Regala embotits artesans

www.binigarba.com — 656 979 170 — 971 188 811

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

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

eixprofessional.com

Camí Binigarba, s/n — Ciutadella de Menorca — 07760 - Menorca

Gaudeix dels millors productes
gràcies a la dedicació i esforç
del teu granger de confiança.

eixprofessional.com

eixprofessional.com

Formatges i embotits
menorquins.

jordi Cabanas

jordi Cabanas

jordi Cabanas
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A la cuina mediterrània ofereix una àmplia varietat tant de verdures com de fruites.

dieta mediterrània es poden transformar en pro-

Zero quilòmetres, zero contaminació i cultura

bució d’aliments i l’estil de vida accelerat que abo-

blemes degut a sistemes productius que, posant

slow food.

ca cap a l’aliment precuinat o bé cap al fast food.

per davant la quantitat per sobre de la qualitat,

Dins el sector agroalimentari la proximitat esdevé

Per tant caldrà defensar la dieta mediterrània i fer-

introdueixen substàncies dins els productes que

cada vegada més un valor a tenir en compte. Diferents

la compatible amb l’estil de vida actual i els nous

poden ser perjudicials per la salut i al mateix temps

estudis realitzats demostren que els aliments recorren

sistemes productius.

suposen consums d’energia no renovable. L’estudi

una mitjana de 1.900 km des del seu lloc d’origen fins

de l’any 2015, Ara és Demà, coordinat per l’econo-

que es consumeixen. Aquest fet comporta un cost afe-

Mercats de consum i agricultura ecològica.

mista Francesc Reguant ja va posar sobre la taula

git en energia i combustibles derivats del transport,

Un dels aspectes que apareixerà amb força dins

en aquell moment com el sector agroalimenta-

i el que és més greu, un cost invisible pel medi ambi-

aquest nou escenari serà la transformació i la co-

ri participa dels reptes de futur que afecten tota

ent que hauran de pagar les generacions futures. Tots

mercialització d’aliments ecològics. Recentment

la humanitat en conjunt. Es parteix de la base de

som responsables quan anem a comprar de tenir en

el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

què un desenvolupament sense restriccions amb

compte aquest factor quan escollim. En aquest sentit

(MAPAMA), ha publicat les estadístiques estatals

una visió a curt termini ens porta cap a un esgo-

el concepte d’slow food és un moviment que va néixer

de producció ecològica del 2016. Les dades con-

tament, o si més no a un encariment insostenible

a Itàlia, concretament al Piemont a finals dels anys vui-

firmen el pes creixent del sector a Catalunya amb

dels combustibles fòssils i cap a un canvi climàtic

tanta. L’objectiu era una reacció contra la cultura del

un total de 3.942 operadors. La producció agrària

que amenaça els ecosistemes. Al final, el creixe-

fast food mitjançant la recuperació dels valors culina-

ecològica és un sistema d’elaboració de produc-

ment pel creixement ens porta cap a asimetries i

ris locals juntament amb el producte local i de tempo-

tes, l’objectiu del qual és l’obtenció d’un producte

cap a desigualtats econòmiques i socials. L’única

rada, és a dir la carn, el peix o la verdura que provenen

de màxima qualitat, respectant el medi ambient

solució és situar el sector agroalimentari en el can-

dels productors propers. Aquesta cultura està actu-

i sense utilitzar productes químics de síntesi, és a

tó de les solucions i aconseguir fer el viratge cap a

alment dins la carta de molts restaurants punters a

dir hormones, herbicides, adobs químics, plagui-

una visió a llarg termini i més sostenible a través

tot el món ja que promou en primer lloc l’educació del

cides, etc. Efectivament tots els beneficis de la

de noves propostes.

gust per distingir els aliments autèntics dels aliments

Ramaderia
Ancestral
Els Isards
saletadelmas@hotmail.com
Tel. 660 06 59 57

Venda directa de Productes Ecològics:
vedella, xai, cabrit, conill, cavall, ous i mel.

eixprofessional.com

índex més alt de renda, els nous mitjans de distri-

jordi Cabanas

jordi Cabanas

jordi Cabanas
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Cada vegada més el consumidor prefereix comprar productes que siguin de proximitat

consumidors, degut als canvis en els estils de vida

el sistema immunològic; o bé els prebiòtics que a

ons per protegir la cuina local, les produccions tradi-

amb una demanda creixent de productes preparats

diferència dels primers no són organismes vius, sinó

cionals i també un nou model d’agricultura ecològica.

de qualitat o bé semielaborats. El sector dels enva-

que són elements que estimulen el creixement dels

sos biodegradables també ha crescut en els darrers

probiòtics per repoblar la flora intestinal a favor de

Oportunitats de negoci i sector alimentari. Afe-

anys, juntament amb l’aplicació de la biotecnologia.

la salut de l’organisme. Es parla ja d’aliments funci-

gir valor als aliments.

Noves oportunitats relacionades amb la producció

onals, és a dir dels aliments industrials que aporten

El sector alimentari també participa dels canvis tec-

vegetal i animal, a través de la selecció de diferents

un benefici extra en salut, més enllà dels seus bene-

nològics que comporten noves oportunitats de ne-

varietats que tenint com a base la qualitat dels ali-

ficis per la nutrició. En el context actual el repte de

goci, sobretot en aquells aspectes que promouen la

ments, tingui com a objectiu fer servir ingredients

la indústria agroalimentària seria crear productes

seguretat alimentària sense influir negativament en

més naturals i saludables. Un exemple d’aquesta

que alimentin, que millorin la salut i que la producció

les propietats dels aliments. En aquest sentit el des-

tendència podrien ser els famosos probiòtics, és a

i comercialització dels quals sigui sostenible a nivell

envolupament de nous materials i envasos ha cres-

dir microorganismes vius afegits als aliments que

mediambiental, per tant amb un valor afegit per a la

cut de manera paral·lela a les noves necessitats dels

milloren el funcionament de l’intestí i que reforcen

nostra salut i per a la de tot el planeta.

C. Pere Virgili 46,
43141 Vilallonga del Camp
T. (+34) 699 100 901
info@ca-rosset.com

Ripoll

Vallfogona
de Ripollès

Olot

N-260a entre el km 101 i el 102

IM
PROX ITAT

Mas El Pinós
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www.ca-rosset.com

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

eixprofessional.com

manipulats o fraudulents. Es promouen també acci-

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

