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Editorial
El teletreball, una alternativa que va a més

La inspiració per escriure aquesta editorial que esteu llegint ha vingut arran d’una conversa.
Sense voler, em vaig trobar formant part d’un grup en el qual tots opinaven sobre si el teletreball té més avantatges que inconvenients. I aquí ve la qüestió... Per alguns significa treballar
menys hores pel sol fet de saber que ningú et controla i no haver de fitxar.
Aquest és el concepte erroni de treballar des de casa. Creure que tot són comoditats és una
falsa percepció que no sempre s’ajusta a la realitat. Encara hi ha qui diu que no es rendeix de
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en seguretat

la mateixa manera com quan es treballa físicament a l’empresa. De fet, diria que si no et mar-
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Les competències com a expressió del talent

ques horaris pot passar tot el contrari del que molts es pensen. De vegades en lloc de treballar 8
hores se’n treballen 10 o 12 i les que calguin. Treballar des de casa comporta una adaptació que

Aquest mètode de treball encara es relaciona només amb els treballadors autònoms o professionals freelance, però avui dia ja són moltes les empreses que ofereixen a l’empleat aquesta opció. Aquestes companyies creuen que amb aquest sistema hi ha més avantatges que inconvenients per les dues parts. La resposta a aquest repte va lligada a la mentalitat i a la cultura de
cada organització, ja que prioritzen valorar els treballadors pels resultats i no pas per les hores
que fan. No necessàriament produeix més qui més temps passa a la feina.
El que els preocupa a les empreses que són reticents a aplicar aquest sistema de treball, és la
manca de productivitat. Aquest seria el principal maldecap que fa que algunes es tirin enrere i
no es plantegin implantar-la. Però sí que s’ha comprovat que hi ha més avantatges que inconvenients: conciliació de l’horari laboral amb el familiar, estalvi econòmic en transport i reducció
del temps en els desplaçaments, evitant així les temudes retencions a les carreteres. La reducció de la contaminació de les ciutats, preservant la qualitat ambiental és un altre element a tenir en compte. Només amb aquests factors positius ja val la pena posar-ho a la pràctica.
Per tant, si hi ha una bona organització es fixen uns objectius a complir i es disposa dels
elements necessaris per fer la feina, tot això farà que treballar des de casa tingui més pros que
contres. Sembla ser que aquesta tendència laboral es va estenent més del que ens pensem,
ja que afavoreix el rendiment del treballador i, en conseqüència, repercuteix en el benefici
de l’empresari. Un empleat satisfet genera una millor productivitat a l’empresa, o sigui que
tots hi surten guanyant. •
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maite martinez

El sector de la
fusta es reinventa
per aportar valor
dins una economia
sostenible

El Pla de treball del Gremi Fusta i Moble mou moltes persones de diferents territoris i de molts subsectors. Es parla d’una
reinvenció del sector, en el sentit de què aquesta institució de representació sectorial és capaç d’oferir un lideratge
orientat al futur per tot el món de la fusta, des del seu origen fins al producte final. El sector aplega una cadena de
valor molt diversificada, perfectament coordinada amb totes les indústries complementàries. Es tracta d’un sector molt
tradicional però en plena transformació per adaptar-se als canvis socioculturals, polítics, econòmics i industrials que
viu la societat. La seva principal missió és aportar el valor de la fusta dins el canvi cultural i una de les principals línies de
treball és actualitzar el sector de la fusta perquè sigui un actiu dins de l’economia circular.

Carrer Teodor de Mas 43-45,
08500 Vic, Barcelona
Tel. 93 886 02 24 Fax. 93 883 13 79
A/e info@rocafito.com
Website www.rocafito.com

maite martinez
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Imatge del taller de l’empresa Tallfusta.

Gremi Fusta i Moble

E

El Gremi Fusta i Moble és una de les entitats pro-

Les empreses que composen el sector

fessionals encara actives més antigues del món.

La crisi dels darrers anys ha
provocat una necessitat de
reinventar el negoci de la
fusta i adaptar els negocis
per aprofitar les noves
oportunitats que s’obren
dins l’economia local i
també amb l’exportació.

Fundat l’any 1257, època en la qual els sistemes

Catalunya és una de les comunitats on el sector de la

gremials tenien molta força, actualment es manté

fusta genera més ocupació, presentant una estruc-

amb uns valors que perduren, amb uns objectius

tura d’empreses petites i atomitzades. Efectivament,

adaptats a la realitat d’avui i amb una clara ori-

segons dades de l’Informe anual sobre la Indústria a Ca-

entació al futur. El Gremi actualment vetlla pels

talunya que publica el Departament de Coneixement i

tats que s’obren dins l’economia local i també amb l’ex-

interessos dels professionals i de les empreses del

Empresa, el sector a casa nostra està format per unes

portació. En aquest sentit destaca la tendència creixent

sector de la fusta, el moble i l’hàbitat. L’organitza-

1.930 empreses, la majoria d’elles d’origen familiar i amb

de la construcció sostenible en fusta. Les darreres dades

ció també dona suport a les entitats directament

escassa participació de capital estranger. Només 15 em-

apunten cap a què les empreses que van resistir la crisi,

relacionades amb l’exercici i el desenvolupament

preses tenen 50 ocupats o més i la dimensió mitjana és

ara han sortit més reforçades, tornen a fer inversions i

de tota la cadena de valor de la fusta, oferint els

de 4,2 treballadors. La crisi dels darrers anys ha provo-

tenen més quota de mercat. Les empreses del sector,

serveis més adequats per cobrir unes necessitats

cat una necessitat de reinventar el negoci de la fusta i

no sense dificultats, s’han guanyat clarament un lloc en

en constant evolució.

adaptar les empreses per aprofitar les noves oportuni-

l’economia del segle XXI.
segueix a la pàgina 6 >>

Estructures i
embalatges de fusta

93 850 80 35
Prats de Lluçanès

mdefusta@mdefusta.com
mdefusta.com

MAT. Recuperats rifà
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Mat. Recuperats Rifà,
experts en reciclatge de
palets de fusta, estrena
noves instal·lacions
La necessitat de reduir els residus explica la importància creixent de les empreses dedicades al
reciclatge. Precisament, aquesta és la raó de ser de Mat. Recuperats Rifà, companyia líder del sector
de la fusta que enguany celebra el 30è aniversari amb la posada en marxa d’unes noves instal·lacions.

F
Redacció

Fundada el 1987, Mat. Recuperats Rifà, SL, és una

ants del mercat. Per aconseguir-ho, posa a l’abast

La preocupació pel medi ambient per part de Mat.

empresa dedicada a la compra, venda i recupera-

dels clients una extensa gamma de palets, sempre

Recuperats Rifà també es reflecteix en el funcio-

ció de palets de fusta tant en l’àmbit industrial com

amb el millor tracte personalitzat i oferint l’opció

nament intern. De fet, des del 2005, l’empresa dis-

particular, situada a la comarca d’Osona, Barcelona.

de fabricar palets a mida. Així mateix, la compa-

posa dels prestigiosos segells ISO 9001 i ISO 14001,

Dins de la seva política de millora contínua, la firma

nyia també compta amb una extensa exposició

que certifiquen respectivament l’excel·lència dels

s’acaba de traslladar a una nova seu a Vic, al carrer

de palets, mobles i idees per “il·lusionar-se i donar

processos i el compromís amb una gestió ambien-

de Cantonigròs, 11. Amb aquest canvi es vol donar un

vida al reciclatge de la llar”, en paraules de l’equip

tal sostenible.

servei encara més proper i acurat als clients.

directiu.
La companyia també té el codi de gestors de residus

El nou centre està preparat per a l’emmagatzemat-

de Catalunya i un codi de transportista propi, per

Certificats d’excel·lència

procedir a la gestió dels residus amb les màximes

ge de palets. Això es complementa amb un servei

garanties.

de transport propi per garantir un bon servei logís-

El compromís amb la disminució dels residus i d’aju-

tic i amb un equip humà altament qualificat per al

dar a la reutilització de la fusta és el motor de Mat.

lliurament i recepció dels palets.

Recuperats Rifà. La firma ofereix solucions i estra-

Amb la inauguració de les noves instal·lacions, Mat.

tègies logístiques per a reduir-ne el cost o rendibilit-

Recuperats Rifà, fa un pas més per continuar es-

Sense renunciar a l’esperit d’empresa tradicional

zar al màxim els palets. També disposa d’un servei

sent un referent en el sector de la recuperació i re-

que sempre l’ha acompanyat, Mat. Recuperats

de tractament fitosanitari NIMF-15, que brinda als

paració de palets de fusta, sense perdre de vista la

Rifà treballa mirant al futur però adaptant-se

clients la possibilitat d’exportar els seus productes,

qualitat i la conservació del planeta com a aspectes

constantment a les demandes i necessitats canvi-

segons les normatives exigides actualment.

irrenunciables en l’activitat diària.•

Compra i venda de palets
NOVES INSTAL·LACIONS
C. Cantonigròs, 11
Pol. Ind. Malloles
VIC - (Barcelona)
Des de 1987

Tel. 93 885 66 02
info@matrecuperatsrifa.es
www.matrecuperatsrifa.es
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GESTORS DE RESIDUS E.807.03
CODI TRANSPORTISTA T-1979
CODI CER: 150103

TRACTAMENT FITOSANITARI NIMF-15

ES - 08 - 0052
HT
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El compromís de tots
els agents implicats en
la cadena de valor dels
productes de fusta i el
seu treball coordinat és
bàsic per aconseguir els
objectius que el Gremi veu
necessaris per assegurar
el futur del sector.

madament de superfície forestal, que genera ingents
quantitats de fusta cada any que no es fa servir (tan

Carla Mur

sols en gaudim localment d’un 20 % en el millor dels

Creix la demanda pels mobles locals amb fustes sostenibles

casos i no per aplicacions d’alt valor afegit com podrien ser els elements constructius). La major part
s’importa. Sovint es creu que la fusta local no té la
qualitat adequada, però això no té gaire sentit, ja que
les tecnologies associades a la seva primera o segona transformació permeten aprofitar millor la fusta.

Arquitectura sostenible.

front a una construcció tradicional de ciment i tot-

D’altra banda, la qualitat de la fusta millora amb una

Les construccions de fusta

xos, cal experimentar a la pròpia pell les sensacions

gestió forestal sostenible i regular, com la que ja s’està

de confort que provoca el fet d’entrar dins d’una casa

començant a fer a certs boscos privats i públics. Entre

En els darrers anys és notori i visible en el nostre en-

sostenible feta amb fusta. Si parlem d’indicadors

d’altres projectes, el Gremi està implicat en recom-

torn un increment de les construccions de fusta. Les

més tècnics podem dir que el temps d’obra d’una

pondre part de la cadena de producció que s’ha per-

causes poden ser diverses però sobretot trobem

construcció de fusta es pot veure reduït en un vint

dut durant la crisi, per poder atendre les demandes

una major consciència social per la sostenibilitat de

per cent en comparació amb una obra tradicional, la

creixents d’oferir a la societat el mateix que demana a

l’habitatge i de l’entorn urbanitzat, fins a un factor

qual cosa suposa la corresponent reducció de costos

d’altres nivells: fusta catalana de km 0.

purament d’eficiència i d’economia dels processos

associada a aquest estalvi de temps de construc-

constructius. També podem trobar avantatges en

ció, aconseguint un preu final que no té perquè ser

la necessitat de millorar el confort i la salubritat dels

superior al d’una construcció convencional, man-

espais habitats. Les construccions de fusta formen

tenint sempre els mateixos estàndards de qualitat.

Innovació com a base del sector de la fusta
Quan es parla d’innovació tothom pensa en les TIC,
en la biotecnologia..., però la fusta ja no és el que era,

part de l’arquitectura sostenible i per tant hi ha un
interès creixent per part d’arquitectes, interioristes

El sector de la fusta en sintonia amb

i destacats centres tecnològics estan treballant per

i dissenyadors cap a la fusta com a recurs construc-

els nous models mediambientals.

aportar innovacions importants a la seva producció,
a la forma com ha de ser tractada, a la interconne-

tiu, no tan sols des del punt de vista ornamental,
decoratiu o de mobiliari, sinó també des del punt de

Efectivament, la fusta esdevé el material que connec-

xió amb d’altres materials dignes de captar l’interès

vista estructural dels edificis. Construir edificis sen-

ta de manera més natural amb les línies de treball ac-

de la societat i també de captar inversió. La fusta no

cers amb fusta com s’està fent a molts llocs del món,

tuals a partir de les recents directives sociopolítiques:

és tan sols un material de gran bellesa i calidesa; co-

demana conceptes de càlcul i mètodes constructius

la sostenibilitat i l’estalvi energètic. El Gremi Fusta i

mencen a sorgir evidències que lliguen fusta a la sa-

nous, així com productes i serveis complementaris

Moble està treballant en col·laboració amb moltes

lubritat dels habitatges i per tant a la salut dels seus

coherents amb aquest nou model. Per avaluar els

d’altres institucions, per posar en valor la fusta en la

habitants. Degut a què és un sector amb futur, dar-

avantatges que aporta una construcció de fusta en

nostra societat. Catalunya gaudeix d’un 62 % aproxi-

rerament el nombre d’empreses que es dediquen a la

www.palets.cat
607 485 854
info@palets.cat

TRACTAME NTS NIMF - 15
ES-08-0046-HT

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

maite martinez

maite martinez
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Fuster realitzant treballs en el seu taller.

Cúpula Mas Marroch.

construcció en fusta ha experimentat un creixement

dena de valor dels productes de fusta i el seu tre-

i moltes s’han especialitzat en aquesta metodologia

ball coordinat és bàsic per aconseguir els objectius

constructiva que té poc a veure amb la construcció

que el Gremi veu necessaris per assegurar el futur

tradicional. Calen uns coneixements específics que

del sector: gestió forestal sostenible i avançada del

no s’ensenyen amb prou atenció a les universitats,

recurs forestal català; adaptació de les ordenan-

llevat d’alguns professors de l’EPSEB (Escola Politèc-

ces municipals per adaptar-se a les noves tecno-

nica Superior d’Edificació de Barcelona), l’ETSAB (Es-

logies constructives en fusta; conscienciació de la

cola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona)

necessitat d’incorporar criteris de sostenibilitat i

o la ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

estalvi energètic lligats a la fusta en totes les con-

del Vallès), autènticament pioners des de fa anys,

vocatòries d’obra pública; captació d’inversions

que han après a pensar, calcular i dissenyar diferent

productives en indústria pesant nova; reformulació

amb la col·laboració dels mitjans de comunicació.

per construir amb fusta. Amb tots ells hi col·labora

curricular de la formació professional i superior per

Pel que fa a les Administracions, el Gremi conside-

el Gremi Fusta i Moble de Catalunya per subvertir

adaptar-los a la realitat actual de la indústria i de la

ra que és molt important donar a conèixer que el

aquesta situació. Per tant, és possible conscienciar

societat; connexió amb la universitat en àrees que

sector té un pla de futur i que es necessitarà la seva

als promotors dels avantatges de construir amb fus-

vinculen fusta i innovació, i fusta i salut; adaptació

ajuda per desenvolupar-lo. El suport públic és fona-

ta, no només per l’augment de la demanda, sinó per

a normatives europees relatives a la comercialit-

mental perquè l’acció del sector industrial de la fus-

la necessitat d’adaptar-se al que serà una autèntica

zació de la fusta (EUTR); normativa de transport

ta tingui èxit. Cal, per tant, una coordinació entre

revolució constructiva dels propers anys, amb costos

forestal no discriminatòria en relació a la UE; llui-

departaments que sigui real, concretament entre

adequats als recursos i a les prioritats de la societat.

ta contra l’economia submergida i la competència

Medi Ambient, Territori, Indústria, Treball i Ense-

deslleial; treballar per la recuperació de l’acreditació

nyament entre d’altres, ja que es tracta d’un sector

adequada per l’exercici professional en el món de la

transversal que pot ajudar a desenvolupar l’econo-

fusta; conscienciació de la societat envers la neces-

mia i al mateix temps ajudar a construir país amb la

sitat d’una nova cultura de la fusta mediterrània,

implicació del sector de la fusta. •

Objectius principals del Gremi Fusta i Moble
El compromís de tots els agents implicats en la ca-

Les construccions de
fusta formen part de
l’arquitectura sostenible
i per tant hi ha un
interès creixent per part
d’arquitectes, interioristes
i dissenyadors cap a la fusta
com a recurs constructiu.
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El segon conveni del metall
exigeix a les empreses més
formació en seguretat

portant. A través de les dades oficials podem veure
que a la construcció els índex anuals d’incidència
arriben a 7.217 accidents per cada cent mil treballadors, mentre que la indústria en general va arribar
a 5.290 accidents l’any per cada cent mil. Compleix
el sector del metall aquesta tendència a l’augment
dels accidents a partir de 2012? Si agafem les dades

Les empreses del sector del metall han d’estar atentes a la nova normativa sobre

que per tot l’Estat Espanyol ens dona el Ministeri de

formació en riscos laborals. El darrer Conveni estatal del metall acordat pel

Treball i Seguretat Social per les empreses de fabri-

Govern i els sindicats suposa una veritable revolució pel que fa a la formació en

cació de productes metàl·lics, l’índex d’incidència

prevenció de riscos. La mesura és força exigent i s’emmarca en un context de retorn

compleix també la tendència general i està per so-

al creixement econòmic, que ha comportat malauradament un augment dels

bre de la mitjana de la indústria que al 2016 estava

accidents de treball.

en 5.291 accidents per cada cent mil treballadors.
Davallada del 50% del 2006 al 2012 i un repunt del
2012 fins avui del 13% en xifres relatives. Els acci-

Redacció

R

dents mortals, només dins aquest sector d’activi-

Repunten els accidents conjuntament amb el

cia arribant per sota dels 3.000 accidents per cada

tat, han passat de 5 el 2012 fins a 10 el 2016, és a dir

creixement de l’activitat

cent mil treballadors. Cal tenir en compte que l’any

s’han doblat.

Evitar els accidents de treball ha de ser priorita-

2003 aquest índex era de 6.930 accidents. Malgrat

ri en qualsevol activitat productiva i també per

que la incidència dels accidents a les empreses ha

Més formació en prevenció de riscos. Les obli-

descomptat per les Administracions. A Catalunya

caigut en aquest primer període més del 50%, se-

gacions del segon Conveni Estatal del Metall.

l’any 2017 hi va haver 91.281 accidents amb baixa

gurament gràcies al desplegament de la llei de

Per tal de fer front a la situació, el 7 de juny de 2017

laboral, 54 dels quals van ser mortals. Si mirem les

prevenció de riscos de l’any 95, a partir del 2012 la

es publica el II Conveni col·lectiu del Sector del Me-

dades globals sobre accidents laborals amb baixa

bona tendència es trenca i les dades apunten cap

tall. Aquest darrer en el seu capítol XVII, Art. 88

que ens ofereixen les Administracions veurem una

a un augment relatiu dels accidents que preocupa

descriu la formació mínima obligatòria en preven-

davallada espectacular des del 2003 fins al 2012.

tothom. En general la construcció continua essent

ció de riscos laborals que afecta totes les empreses

Aquest any ofereix les dades més baixes d’incidèn-

el sector on la incidència dels accidents és més im-

del sector. En el Conveni anterior l’exigència de fer
una formació de 20 hores quedava limitada als tre-

Divisió CNAE-2009: 25 Fabricació de productes metàŀlics Estat

balladors del sector del metall que treballessin pel

Espanyol. Incidència. Accidents per cent treballador.

sector de la construcció. Amb l’aparició d’aquest

17.000

segon Conveni, aquesta formació obligatòria i exigible es fa extensiva a tots els treballadors del sec-

15.000

tor del metall, encara que no treballin en obres de

13.000

construcció. El nou conveni inclou també empreses del sector sidero metal·lúrgic i totes aquelles

11.000

empreses que ofereixen serveis al sector del me-

9.000

tall. La formació és transversal a totes les àrees de
l’empresa i té els apartats següents: els directius

7.000

hauran de fer una formació mínima obligatòria de

5.000
3.000

sis hores i pot ser tan presencial com en format de
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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2014

2015

2016

teleformació. Tot el personal d’oficines ha de fer
també una formació de 6 hores i pot ser presencial o mitjançant teleformació. La formació per part

9/6/16 10:25

dels treballadors de l’àrea de producció és més exi-

l’Administració és com a màxim de 3 anys a comp-

gent i haurà de ser de 20 hores de durada i neces-

tar des del dia 1 d’octubre de 2017 fins a 1 d’octubre

sàriament en format presencial. Aquesta formació

de 2020. És important tenir en compte que per tal

tindrà una part troncal comuna per a tots els oficis

de complir els terminis caldrà formar una sisena

amb una durada de 12 hores i una formació espe-

part de la plantilla cada semestre, per tant les em-

cífica per l’ofici desenvolupat de 8 hores de dura-

preses que no han començat ja van tard. Les em-

da. Hi ha 32 sectors i cal escollir el que coincideix

preses encarregades d’impartir aquesta formació

amb l’activitat o l’ofici desenvolupat (estampació,

són els serveis de prevenció aliens o empreses acre-

soldadura, fundició etc). Els treballadors, normal-

ditades. Per a les empreses aquesta formació pot

ment personal de manteniment o responsables de

suposar un cost important. Un curs de 20 hores

seccions, que tinguin funcions preventives de ni-

pot tenir un cost en hores no treballades de qua-

vell bàsic hauran de fer una formació de 50 hores.

tre cents euros per treballador, més la factura de

S’haurà de preveure una formació de reciclatge

l’empresa externa homologada que ha de venir a

amb una durada mínima de 4 hores, sempre que

fer el curs. Les darreres notícies apunten, però, que

un treballador s’encarregui d’una tasca específi-

aquesta formació pot ser bonificada per la Funda-

ca o bé quan un nou treballador s’incorpora a una

ció Tripartita.

empresa per primera vegada. Això inclou les em-

jordi cabanas
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Una bona protecció és imprescindible per evitar qualsevol risc. Empresa Mafesa.

però ha d’anar acompanyada del compliment de les

preses de treball temporal que hauran d’anar reci-

Tot i que la inversió en formació per part l’empre-

normes per part dels treballadors i per la conside-

clant els treballadors en funció de les empreses on

sa serà important, aquest esforç tindrà un retorn

ració de la seguretat en la maquinària emprada i en

hagin d’anar a treballar. De la mateixa manera un

si efectivament s’aconsegueix fer baixar els acci-

els procediments de treball com l’objectiu més im-

treballador que ja ha realitzat la formació corres-

dents. El repunt econòmic sembla ser una de les

portant de l’empresa, fins i tot per sobre de la pro-

ponent al seu ofici, caldrà que faci una formació de

causes del repunt dels accidents. El creixement

ductivitat i de la qualitat. Les noves obligacions de

reciclatge cada 3 anys.

demana noves inversions i per tant màquines segu-

formació hauran de ser implementades en positiu

res i elements per a la protecció dels riscos. La for-

per tal d’aconseguir un entorn de treball més salu-

mació a les empreses pot ser una mesura positiva,

dable i segur. •

El termini per formar els treballadors que estableix

A JMP oferim la solució a
pràcticament tots els àmbits
industrials: automoció, alimentació,
téxtil, gestió de residus...
Fabriquem segons les necessitats
del client, gestionant la totalitat
del procés, des de la idea inicial,
passant pel desenvolupament,
fins a assolir la solució final.

MUNTATGES INDUSTRIALS PUIG-REIG S.L.
P o l . i n d u s t r i a l C a n V i d a l , c a r re r A n a u 2
0 8 6 9 2 - P u i g - re i g
info@muntatgesindustrials.com
w w w. m u n t a t g e s i n d u s t r i a l s . c o m
+34 93 8381933
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Les fires locals son un
element dinamitzador de
l’economia dels municipis
La Direcció General de Comerç, conjuntament amb l’equip
investigador de la Universitat Pompeu Fabra, va presentar el
novembre de 2017 un estudi sobre l’impacte econòmic de les fires
jordi prat

locals a Catalunya.

S
Redacció

Els productes locals són un bon reclam per als visitants.

Sumant les dades dels anys 2015 i 2016, l’estudi arriba a la conclusió que les despeses

tors, és a dir inversions, funcionament, organització més expositors i visitants el

de l’activitat firal a Catalunya van suposar més de 320 milions d’euros, mentre que la

valor total de l’impacte econòmic sobre la producció arriba als 3.509 milions d’eu-

despesa total d’expositors i visitants es pot estimar en un impacte en els dos anys de

ros, deixant un impacte sobre el valor afegit de 1.945 milions. La creació de llocs de

més de 1.358 milions. S’ha de tenir en compte que la part més important d’aquests

treball que genera tota aquesta activitat està valorada per l’estudi en un total de

ingressos correspon a expositors i visitants internacionals que varen gastar ells sols

34.000 llocs de treball en els dos anys. En resum , podem dir que l’activitat firal a

un total de 1.000 milions d’euros, és a dir un 73,6% del total. Per sector, la despesa en

Catalunya genera un 0,48% del valor afegit brut i té un 0,56% d’impacte sobre la

allotjament és la més elevada (40,6%), seguida per la restauració (25%).

creació de llocs de treball.
L’activitat firal, a part dels beneficis purament econòmics, té uns beneficis intangibles que cal tenir en compte com el foment de bons hàbits socials o mediambientals

El total de visitants de les fires en aquests dos anys s’ha pogut comptabilitzar en

i sobretot com a millora de la imatge de la localitat on la fira està ubicada. Conside-

15,5 milions de persones; 13,8 milions varen ser visitants locals; 0,56 milions de la

rant tots els factors es pot dir que l’organització d’una fira pot arribar a multiplicar

resta d’Espanya i 1 milió de visitants internacionals. Tenint en compte tots els fac-

per 4 els costos socials que pugui tenir l’organització de l’esdeveniment. •

Foto: Agustin Padilla Carreño

Visitants i expositors

Ateneu
d’Avià

DIUMENGE 8 DE JULIOL
MATÍ, a l’era de Santa Maria
8h. Missa a l’església de Santa Maria
d’Avià.
9h. i durant tot el matí, a l’era de Santa
Maria, demostració de segar, garbejar i
batre, a càrrec de la colla de segadors
d’Avià.
Al camp, esmolar, fer el mos, segar, lligar
i acaballonar. A l’era, garbejar, parar
batuda, batre a potes, girar batuda,
rampillar, fer paller i ventar. Seguint la
tradició dels darrers anys, cada segador
portarà un aprenent que s’iniciarà en la
feina o seguirà ensenyant el que tenia
l’any passat.
10 h. esmorzar dels segadors,
demostració de l’esmorzar típic que
feien els segadors per poder rendir en
aquesta feina tan dura.

Al matí, venda d’esmorzars de pagès, a
càrrec de les mestresses de casa d’Avià.
Presència de l’Hereu i Pubilla de
Catalunya, i membres convidats del
Pubillatge de Catalunya.
Durant l’estona de l’esmorzar, el grup de
música tradicional vocal “Tornaveus”
ens acompanyaran en directe amb
cançons i tonades típiques de les feines
al camp, i també interpretaran la “Cançó
i Dansa del Segar i el Batre d’Avià”,
juntament amb la Coral Santa Maria
d’Avià, dansada pel grup de Dansaires i
grup de Bastoners d’Avià.
Tot el matí, prop de l’era de la batuda,
Fira de productes d’artesans de
pagès; eïnes, brodats, olis i perfums,
joguines i productes de la terra.
Demostració de fer cordes i de filar
llana, a càrrec de les famílies d’artesans

Estruch i Fitó-Muntada, a més de
demostracions d’altres oficis relacionats
amb les feines de pagès.
XXII Trobada de puntaires, vingudes
d’arreu de la comarca. Organitza: Grup de
puntaires d’Avià.
Intercanvi de robes de patchwork i
demostració. Organitza: Patchwork
d’Avià.
Activitats lúdiques per als més petits:
jocs gegants i tradicionals amb monitors,
i taller infantil de ceràmica. Organitzat
per: Quiràlia i Crisfang
TARDA, a l’església parroquial de Sant
Martí d’Avià
18:30 h. Concert de música tradicional a
càrrec del grup vocal “Tornaveus”.
Tornaveus és un grup de polifonies
catalanes. Jaume Ayats, professor
d’etnomusicologia. Venda d’entrades

anticipades a l’Ajuntament d’Avià (4€) i a
taquilla (6€). Els infants de fins a 12 anys,
entrada de franc.
S’oferirà degustació del Pastís del
Segador, remullat amb porrons de
moscatell.
20:00 h. Ball amb la “Som-hi Band”, a la
plaça de l’Ateneu.
ACTIVITATS PARAL·LELES
Dissabte 7 de juliol, de 10:00 a 24:00h.
Casc antic d’Avià
1ª Fira del pa i el cereal, i productes
ecològics km 0. Fira dedicada al pa, als
cereals i els seus derivats en totes les
varietats, cerveses artesanes, pa sense
gluten, i tot de proximitat “km 0”.
Durant tot el dia, els artesans i
elaboradors relacionats amb el cereal,
oferiran els seus productes repartits
pels carrers Portal i Abat Oliba, des de la

Plaça del Padró fins a la Pl. de l’Abat
Oliba, tast de cerveses, i molt més.
Al vespre, música en directe a l’aire
lliure a la pl. Abat Oliba.
Durant tot el mes de juliol, els
restaurants d’Avià oferiran el Menú del
Segador, elaborat amb productes del
Berguedà,Als restaurants La Teula, La
Roda, El Padró, Cal Garretà, i El
Segador; del dissabte 30 de juny i fins
el diumenge 8 de juliol, els establiments d’Avià es guarniran amb
decoració que recordarà les
característiques de la festa.
Quinze dies abans de la festa,
jornada-taller d’aprenents de
segador per a joves
Concurs bianual de fotografia. Atès
que en la passada edició de la festa es
va celebrar el XXII concurs de
fotografia, enguany no hi ha
convocatòria

11

JUNY

12

JUNY

12-14h Petit NOMAD

Al matí Taller “Fem el nostre pa” (per a escoles)

Espai Giracat. Vine a provar diferents aparells
elèctrics: cars, patinets, monocicles...

A càrrec de Tere Rauret
Lloc: Sindicat

12.3Oh Visites guiades a l’església de Santa Maria:
Lloc de trobada: porta de l’església
Preu: 3 € (menors de 8 anys, gratuït)
Preu de les dos visites: 5 €

Al matí Taller “Fem el nostre pa” (per a escoles)
A càrrec de Tere Rauret
Lloc: Sindicat

13h Trobada de Cors Moderns

19h Elaboració i Degustació de montaditos amb dife-

Lloc: Paranimf Universitat
Organitza: Ondara Gospel
Participa: Ondara Gospel, Coral Batecs de Lleida

rents cremes i sabors (dolç i salat) i elaboració
del pastis de tiramisú. Aprendràs a fer “montaditos”
creatius i després podràs fer un tast. Import 5€,
inscripcions al telèfon 667860893, aforament limitat.
A càrrec del Bar Txakolí
Lloc: Sindicat

13

JUNY

14

JUNY

13.3Oh Degustació de cervesa TORRENT Extra ALE
elaborada amb Pa de Pagès
Lloc: Estand de la Fira de cervesa Torrent

16h Gimcana d’en Galderic

Sortida: Patis universitat
Organitza: Paeria de Cervera, Assoc. de Comerciants

19.3Oh Camins de cereal

Sortida: pl. Santa Anna
Organitza: Centre Excursionista de la Segarra
Col·labora: Grepp Teatre

17h Trobada de cotxes antics de més de 25 anys
Lloc: Plaça del Sindicat
Organitza: Club de vehicles històrics de Lleida

2Oh Descoberta de la Farinera de Cervera

17-2Oh Petit NOMAD

a càrrec d’Armand Forcat
Lloc de trobada: Plaça del Sindicat
Organitza: Paeria de Cervera. Regidoria de Turisme

Espai Giracat. Vine a provar diferents aparells
elèctrics: cars, patinets, monocicles...

17.3Oh Animació infantil Disco Move It

Al vespre Ganes de Pa amb Tomàquet (llesca+beguda)

18h Exhibició de la Colla Sardanista Jovencells

Preu: 4€
Lloc: restaurants de Cervera: Barbacana,
Cal Lluís, Cat Cafè, La Nova Masia, Les Mènsules,
Marinada, Pizzeria Jardí, Tastalletres, Txacolí,
Antic forn i Pulperia Noia.

15

JUNY

Organitza: DARP

Espai Giracat. Vine a provar diferents aparells
elèctrics: cars, patinets, monocicles...

18h Classe oberta de gimnàstica rítmica
amb el Club Kodokan de Cervera

2Oh Assaig obert de Castellers

amb els Margeners de Guissona

23h Concert amb Lovejoy (Versions d’èxits internacionals)

16

9-14h Torneig de bàsquet del Pa (veure programació a part)
Lloc: pavelló poliesportiu
Organitza: Club Bàsquet Cervera

11h Visites guiades a la Universitat de Cervera

12h Taller d’aperitius i begudes saludables

A càrrec de Mercè Carbonell, dietista - nutricionista
Lloc: Universitat (Sala tallers)

Espai Nomad
Foodtrucks
Jocs per a nens
carrer

Escenari

u
l er Do
Cance

Espai Fira del pa
Estands pa i productes de proximitat

t

Lloc: patis Universitat
Organitza: El Troc

11h
12-14h Espai Petit Forner (per a nens/es)
A càrrec de Tere Rauret
Lloc: Universitat

A càrrec de Jordi Pedrós
Lloc: Universitat (Sala tallers)

12-14h Petit NOMAD

Espai Giracat. Vine a provar diferents
aparells elèctrics: cars, patinets, monocicles...

12.3Oh Recollida d’aliments a ritme de swing

amb Swing de secà. Vine a ballar al Nomad i
porta 1 Kg de menjar pel Banc d’aliments de Cervera

17h Concurs de panadons

Inscripcions el 16 de juny a l’estand de Turisme Cervera
Lloc: Universitat (Sala tallers)

17-2Oh Petit NOMAD

Espai Giracat. Vine a provar diferents
aparells elèctrics: cars, patinets, monocicles...

Inauguració de la Fira
Espai Petit Forner (per a nens/es)

carrer Co
mba

1Oh Trobada de col·leccionisme

18h Animació infantil amb Vanessa Varela

Lloc: Universitat

iversitat

17
JUNY

19h Exhibició de gimnàstica rítmica

12-14h A càrrec de Tere Rauret

Plaça Un

Lloc: Universitat

23h Concert amb Dantuvi (Rumba catalana)

Lloc de trobada: plaça Universitat
Preu: 3 € (menors de 8 anys, gratuït)

12h Lloc: Universitat

Plaça
St. Miquel

21h Premis del Concurs millor pa de la Fira

12h Llavors que ajuden a curar

17-2Oh Petit NOMAD

JUNY

19h Concert de Nerea Ruíz

1O.3Oh Inscripcions i lliurament de la documentació
1O.45h Presentació de la jornada
Ramon Royes i Guàrdia, paer en cap de Cervera,
i Sr. Joaquim Porcar Coderch, cap del servei de

(Casal Cívic de Cervera)

Els patis de la Universitat acullen la 6a edició
de la Fira del Pa i el Cereal de Cervera,
certamen que dona especificitat al sector
agroalimentari, tan important a la Segarra. El
recinte firal aplega expositors i activitats
diverses com tallers, degustacions, música, el
concurs del millor pa o el repartiment del
tradicional pa de tempesta.

A càrrec de Jesús Querol
Lloc: Universitat (Sala tallers)

Jornada Tècnica
El pa al segle XXI en l’alimentació saludable

Coordinació Territorial dels ST del DARP a Lleida.
11h El pa, un aliment valorat per tradició i essencial
per a la salut. Ponent Dra. Antonieta Barahona Viñes,
metgessa especialitzada en Nutrició.
12h La qualitat del pa: des de l’elaboració artesanal
amb Sr. Manel Serra Escarp,
mestre artesà forner.
12.45h Finalització de la jornada. Tast vermut
Lloc: Sala d’actes Francesc Buireu

Nomad és un esdeveniment que fusiona
diferents disciplines culturals en un sol espai a
l’aire lliure i per a tothom: disseny, gastronomia, moda, decoració, música, teatre, ball,
tallers i jocs per a tota la familia. Qualsevol
persona de qualsevol edat en pot gaudir.

Lloc: Universitat

19h Cata de pa de varietats antigues i ecològiques

Estands botigues
Atraccions
Paradetes
Sala tallers

Durant els tres dies hi trobareu 12 food trucks
amb una oferta culinària diversa i de qualitat.

amb el Club Kodokan de Cervera

19.3Oh Entrega dels premis als participants a la gimcana
Lloc: Universitat

2Oh Cabaret amb Amanda Webs
2Oh Cloenda Fira

12 | L’Entrevista

Mònica
Fusté
,

escriptora,

conferenciant,
mentora i coach
d’alt impacte

“Hem de fer allò que ens fa por”
Cèlia Roca

Cada vegada més, el mercat laboral obliga els professionals a
desaprendre i, en definitiva, a adaptar el seu perfil permanentment a les
volàtils exigències de les noves tecnologies i els consumidors. La vida
personal, però, tampoc no és aliena a aquesta necessitat de fer un cop
de timó de 180º. O més d’un. I a l’hora de traçar-ne el full de ruta, paga la
pena recórrer a una de les principals expertes en aquest àmbit: Mònica
Fuster. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UPF,

A

Assegura que s’ha reinventat quatre vegades.
Com és la cinquena versió de Mònica Fusté? Quin
missatge vol transmetre?
El missatge és que l’única cosa permanent a la vida és
el canvi. La reinvenció, sia personal o professional, és
un procés natural per a tothom. És inevitable, ja que
som evolució. Abans, vivia les reinvencions amb por a

va decidir canviar ara fa deu anys el sector financer pel coaching d’alt

la incertesa, i ara les visc com un regal, em deixo sor-

rendiment. Fuster també és fundadora de l’Instituto de SuperAcción

prendre per la vida. Si ens hi resistim, patim. Si fluïm

i de Coach Premium i autora de quatre llibres de superació personal:

amb la vida, som feliços. La meva cinquena versió és un

¡Despierta! ¿Vives o sobrevives?, El mejor año de tu vida, Superacción i Sé tu

ésser que viu en pau i gaudint molt de tot.

mejor aliado.
Afirma que reinventar-se és imprescindible per
viure. De quina manera es pot sortir de la zona de
comfort i fer aquest pas?
Primer de tot, hem d’escoltar el nostre cor, que ens demana un canvi. La ment crea la por a sortir de les coses
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És més important la
persona amb què un
s’acaba convertint
en el camí d’assolir
un objectiu que el fet
d’aconseguir-lo”

Tota reinvenció
és dolorosa fins a
cert punt, perquè
representa una mort
i un renaixement”

Quina diferència hi ha entre una reinvenció volun-

ser la millor versió de nosaltres mateixos és el confor-

tària i la que ve imposada per un canvi de feina o

misme. Ens conformem amb vides petites, tenim cre-

bé per condicionants externs, com ara un proble-

ences limitadores i no utilitzem tot el potencial que

ma de salut?

tenim.

La gran diferència és que, si és voluntària, és més fàcil,
ja que un s’hi pot preparar, planificar els passos que ha

Al seu darrer llibre, Sé tu mejor aliado, insta el lec-

de fer, etc. Quan ve imposada, no ens queda cap altre

tor a deslliurar-se de l’autoexigència. Com encaixa

remei que afrontar-la amb els recursos dels quals dis-

aquest propòsit en el sistema de valors actuals,

posem en aquell moment. Tota reinvenció és doloro-

que sembla abocar les persones a una cursa cons-

sa fins a cert punt, perquè representa una mort i un

tant cap a la perfecció?

renaixement. Quan ens arriba de sobte i per sorpresa,

Per a mi, l’autoexigència sana és bona pel fet que ens

moltes vegades ens crea un xoc que no sempre sabem

ajuda a donar el millor de nosaltres sense pressio-

gestionar.

nar-nos ni patir. Quan passem aquest nivell i acaba esdevenint una obsessió per ser perfectes és quan deixa

Sovint ens recorda que per avançar cal marcar ob-

de ser útil. Com humans, som imperfectes i hem d’ac-

jectius escrits. Com podem aprendre a redactar

ceptar aquesta imperfecció. Perseguir la perfecció és

correctament els nostres objectius?

lluitar contra un impossible, és fer-nos mal. I això és

En coaching, definim els objectius amb la fórmula

absurd.

jordi cabanas

SMART. Els objectius SMART són específics (specific),
mesurables (measurable), assolibles (achievable), rea-

A les seves conferències al·ludeix a la mentalitat

listes (realistic) i limitats en el temps (time-bound). Si

de l’escassetat. Com la definiria?

un es proposa objectius per escrit i els defineix seguint

La mentalitat d’escassetat és una falta d’amor cap a un

aquesta fórmula, té una probabilitat més alta d’asso-

mateix. Estem programats amb aquesta mentalitat li-

lir-los.

mitadora, que crea una separació i creu en la manca de
recursos, però que no és la nostra veritable naturalesa.

És important aconseguir els objectius, però què

El problema és que no ens creiem mereixedors d’abun-

passa quan no els assolim? Com hem d’actuar lla-

dància i no ens permetem rebre. La nostra essència és

vors?

abundant com la naturalesa. Quan un s’estima i es creu

Per a mi, és més important la persona amb què un

digne d’amor, automàticament viu en l’abundància.

s’acaba convertint en el camí d’assolir un objectiu que
el fet d’aconseguir-lo. Plantejar-nos fites ens transfor-

Millorar l’autoestima és una de les grans moti-

ma, ens fa créixer i ens fa esdevenir millors persones,

vacions del coaching. Quins consells donaria en

que coneixem, tot i que, en realitat, la vida real és a allò

independentment de si al final les assolim o no. Quan

aquest terreny?

que no coneixem. Els nostres somnis són fora del com-

un no assoleix allò que es proposa, és important fer

El primer consell seria aquest: coneix-te a tu mateix.

fort. Per tant, es tracta de comprometre’s amb un ma-

un repàs i treure’n aprenentatges. Moltes vegades no

Fes un procés d’introspecció i autoconeixement per

teix a fer realitat els somnis. I això només s’aconsegueix

s’aconsegueix a la primera, però si un n’aprèn, pot per-

alliberar-te de la falsa autoimatge. Tenim baixa auto-

sortint de la zona de comfort. En definitiva, hem de fer

severar i culminar allò que es proposa després. Hem de

estima perquè ens identifiquem amb un autoconcepte

allò que ens fa por.

ser tolerants i compassius amb nosaltres mateixos. No

que s’ha creat amb les opinions dels altres i les experi-

és bo autoexigir-se de manera exagerada, ja que tots

ències viscudes, però no som aquest personatge. Quan

som aquí per aprendre i evolucionar.

un descobreix qui és, tots els problemes d’autoestima

Tot i que convida a plantar-li cara, la por acostuma
a ser present en aquests canvis. Com podem fer-li

desapareixen.

front?

Diu que un dels seus dons és la capacitat per a de-

Nosaltres som molt més grans que la por. La por no

tectar i potenciar el talent. Tothom en té? Què ens

Per acabar, parlem d’objectius finals. Diu que la fi-

deixa de ser una emoció com qualsevol altra, com la

impedeix ser la millor versió de nosaltres matei-

nalitat última de la vida és assolir la llibertat indi-

tristesa, la ràbia, l’alegria, etc. Per tant, es tracta de

xos?

vidual. Considera que ho ha aconseguit?

normalitzar-la, permetre’ns sentir-la sense fugir-ne.

Durant els deu anys que porto acompanyant persones

Totalment. En aquests moments de la meva vida em

Tenim tendència a autoenganyar-nos o a evitar sentir

en processos de canvi, mai no m’he trobat amb algú

sento totalment lliure ja que no caic a la trampa de la

les pors, i així creem por a la por. És un cercle viciós que

que no tingués talents. Tots tenim fortaleses i habili-

ment. La llibertat és interior i s’aconsegueix quan un es

ens paralitza.

tats, coses que se’ns donen bé. Allò que ens impedeix

coneix a si mateix i es permet Ser. •
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El reciclatge, la reutilització i la
reducció dels envasos de plàstic

reciclat. Abans d’arribar a la prohibició total, el pagament obligatori de totes les bosses de plàstic arribarà a tots els comerços de l’Estat Espanyol aquest
mateix estiu, això sí amb set mesos de retard sobre
el calendari anunciat. A partir del dia 1 de juliol els
consumidors haurem de pagar per totes les bosses

No és exagerat pensar que el reciclatge dels residus que generem és un dels principals

amb només dues excepcions: aquelles bosses molt

reptes que té la nostra societat. El dia 17 de maig va ser el dia mundial del reciclatge i

lleugeres que acostumem a fer servir per servir-nos

malgrat els esforços de molts professionals en aprofitar els residus, les entitats eco-

la fruita als supermercats i les bosses gruixudes que

logistes denuncien que el mar s’està convertint en un gran abocador d’escombraries.

estiguin fetes amb un 70% o més de plàstic reciclat.

Alguns estudis posen xifres a una situació de degradació dels ecosistemes que es pot

Cal recordar que a Catalunya el pagament obligato-

apreciar a simple vista: cada any arreu del món uns 6,4 milions de tones d’escombraries

ri de les bosses de plàstic és vigent des de finals de

acaben en mars i oceans. Les prediccions apunten que el 2050 hi haurà més plàstic que

2017. L’Agència Catalana de Residus va comentar que

peixos als oceans. El 85% dels residus que arriben al mar són plàstics, i d’aquests un 50%

la generalització d’aquesta mesura és molt conveni-

són envasos de begudes i bosses.

ent, però es comenta que des d’un punt de vista de la
gestió no és convenient que es faci pagar també per

E
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aquelles bosses compostables. El fet que les bosses

El reciclatge dels envasos. El plàstic.

de plàstic, un 82,3% de paper cartró i un 84% dels en-

compostables siguin gratuïtes fomenta en gran me-

La baixa taxa de reciclatge del plàstic és deguda a

vasos de metall. Per tant, aproximadament una ter-

sura la correcta recollida dels residus orgànics. De

tres barreres principals: la dificultat d’identificació

cera part del plàstic que arriba als contenidors grocs

fet, les bosses compostables queden fora de la pro-

i separació dels polímers, la qualitat dels plàstics

no és reciclable i això ho és en gran mesura perquè

hibició a partir de l’any 2021. Aquesta mesura sobre

reciclats i la rendibilitat econòmica que suposa l’ac-

no pot donar lloc a un material de prou qualitat per

les bosses de plàstic ha de venir acompanyada de la

tivitat. Segons Ecoembes a tot l’Estat Espanyol hi

ser utilitzat. Una vegada a les plantes de reciclatge

plena implantació de la recollida orgànica de residus,

ha 95 plantes de triatge o selecció d’envasos, de les

dues terceres parts dels envasos de plàstic es poden

la qual no existeix encara com a tal en molts munici-

quals 13 estan a Catalunya. L’empresa Ecoembes és

convertir en noves bosses, senyals, mobles o altres

pis de l’Estat. L’Agència Catalana de Residus comen-

una societat anònima sense ànim de lucre que obté

envasos. Els processos de reciclatge actuals, mecà-

ta que la implementació d’aquests canvis coincidirà

els recursos financers a través de l’anomenat Punt

nics o químics depenen encara del preu del petroli,

amb la negociació de la nova llei de residus catalana.

Verd, és a dir una taxa que han de pagar els fabri-

tenen un cost ambiental important i a mig termini

Un dels punts més important de la normativa és la

cants i distribuïdors cada vegada que col·loquen un

no seran sostenibles.

prohibició, a partir de 2020, de les bosses fetes amb
plàstic fragmentable, és a dir bosses fetes amb un

envàs al mercat per garantir el seu reciclatge, seguint el principi de qui contamina paga. La planta

Real Decret 293/2018 sobre reducció del consum

material de baixa qualitat i que porten un additiu

de triatge dels envasos lleugers, és a dir els residus

de bosses de plàstic.

que accelera la seva degradació en petits trossets.

dels contenidors grocs, separa els tipus d’envasos en

El passat mes de maig el govern espanyol va aprovar

És el pitjor enemic pel medi ambient ja que es venen

tres fraccions: metalls (acer i alumini), plàstics (PET,

un reial decret que, encara que amb retard, posava

com a bosses ecològiques quan realment no ho són,

PEAD, paper plàstic i plàstic mescla) i finalment els

data a la directiva europea de lluita contra el plàstic

ja que els petits trossos són més fàcilment ingerits

brics. Ecoembes explica que una ampolla d’aigua és

que es va aprovar el 2015. D’aquesta manera s’enge-

pels animals.

un exemple de plàstic PET, una llauna de conserves

ga la batalla definitiva contra les bosses de plàstic

un exemple de metall i una bossa de patates fregi-

que imposen les institucions europees. La normativa

La contaminació que generen els plàstics d’un sol

des és un exemple de plàstic mescla. Ecoembes en

vetarà les bosses de plàstic de menys de 50 micres,

ús no es resol només amb el reciclatge, per tant les

el seu informe anual fa constar que cada vegada els

és a dir les del supermercat, i les de menys de 15 mi-

iniciatives que apunten a una cultura de la reducció

ciutadans estan més conscienciats en el reciclatge i

cres, és a dir les transparents. També s’exigirà que

i d’una gestió dels envasos més responsable ha de

el 2016 es van reciclar un 4% més d’envasos que l’any

a partir de 2020, les de major gruix com poden ser

ser benvinguda i és necessària per la preservació del

anterior, és a dir un total de 1,3 milions de tones, dels

les d’escombraries o bé les de les botigues de moda,

medi, per la nostra salut i perquè puguem mirar el

quals es reciclen el 76% en total, un 66,5% d’envasos

estiguin fabricades almenys amb un 50% de plàstic

futur amb optimisme. •

RECICLEM

TOT TIPUS DE PLÀSTICS
Truca’ns 937

RecOn Gestor de residus industrials

Ens hem traslladat
Pol. Ind. Font de Tarrés
C. Font de Tarrés, 96-98
08560 MANLLEU.

Tel. 937 430 087 - M. 687 479 551
A/e informacio.recon@gmail.com
www.recon.cat

Gestor autoritzat núm. E544.98. Transport autoritzat núm. T-3074

430 087
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Transport i gestió per convertir
el residu en un recurs

venen de l’Agència Catalana de Residus, l’any 2016
la quantitat de residus municipals que realment
arriben a les plantes de reciclatge no va més enllà
del 37%. Les xifres a nivell mundial aportades per
la Fundació Ellen MacArthur creada l’any 2010 per

L’economia circular és un element fonamental per arribar a la sostenibilitat. Per tal

fomentar l’economia circular, encara són més alar-

de seguir els seus principis caldrà un canvi de mentalitat. El disseny i els materials

mants ja que es calcula que al voltant del 72% dels

fabricats hauran de generar el mínim de residus possibles. Quan es generen residus,

envasos utilitzats no es recuperen i per tant van a

aquests han de ser capaços d’entrar dins el que s’anomena el bucle del reciclatge, és

parar directament al medi, el 14% van a incinerado-

a dir tornar a aprofitar els productes o components o reciclant els materials, sigui

res i gairebé un 15% es destinen al reciclatge. Segons

per mitjans mecànics o químics. Una normativa posada al dia pot ajudar a realitzar el

alguns estudis el problema de molts envasos és que

procés de reciclatge i gestió del residu amb eficàcia.

gran part d’aquest residus no són reciclables i això
fa que la taxa de reciclatge dels envasos lleugers
estigui al voltant del 40%. Per tal de donar un nou
impuls al reciclatge, el 19 de gener de 2018 va entrar
en vigor la nova classificació, la codificació i les vies
de gestió dels residus a Catalunya.
Nou catàleg de gestió de residus de Catalunya
Efectivament, el Decret 152/2017 de 17 d’octubre ve
per actualitzar el Decret 34/1996. L’entrada en vigor
d’aquest decret comporta canvis en la gestió de residus, els quals bàsicament consisteixen en una nova
documentació que s’adapta a la nova classificació, i

Garrotxa Serveis

les vies de gestió dels residus que s’adapten a les 28

El compromís de fer una bona gestió de residus repercuteix tant econòmicament com mediambiental.

vies d’eliminació i valoració establertes per la normativa europea, adaptant sempre els tràmits documentals exclusivament en format electrònic i centrant el
procés en l’actualització del Sistema Documental de
Residus (SDR). El nou Catàleg de Residus de Catalunya, disponible a la pàgina web de l’Agència Catala-

T
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na de Residus, incorpora la llista europea de residus

Transport i gestió del residu per complir els ob-

agents implicats en aquesta gestió: les empreses

i atribueix a cadascun d’ells les possibles vies per a la

jectius

productores, els transportistes i els gestors auto-

seva gestió, classificant aquestes vies d’acord amb la

L’economia circular es presenta com un sistema

ritzats que estan a disposició dels particulars i de

relació de 28 operacions de gestió publicada mitjan-

d’aprofitament dels recursos que té com a pilars

les empreses per donar solució a les necessitats

çant la decisió 1996/350/CE i incorporada al Decret.

fonamentals la reducció, la reutilització i també el

que es presentin, fent el triatge i moltes vegades el

La Guia sobre la codificació, classificació i les vies de

reciclatge dels elements. A Catalunya les maneres

tractament final a les seves instal·lacions. Tot i els

gestió està dissenyada per ser un instrument útil per

com es poden gestionar els residus venen regulades

esforços dels actors, les dades encara estan lluny

a la gestió dels residus que es produeixen i gestionen

per, algunes normatives de les quals encara prove-

dels objectius establerts per la Comunitat Europea

a Catalunya. Per aquest motiu, cal que sigui revisada

nen de finals dels anys noranta. Aquests decrets,

per complir els principis bàsics de l’economia circu-

i actualitzada en funció dels canvis normatius i dels

amb algunes modificacions posteriors, regulen el

lar, els quals marquen com a fita un 65% de reciclat-

avenços tecnològics que es vagin produint. Conver-

procediment de gestió del residu industrial d’acord

ge dels residus municipals i un objectiu del 75% en

tir el residu en recurs comporta beneficis per tots els

amb el risc ambiental i controlen directament els

el cas específic dels envasos. Segons estudis que

actors implicats. •

www.garrotxaserveis.com

DISPOSEM D’UNA PLANTA DE GESTIÓ AIXÍ COM UNA ÀMPLIA GAMMA DE CONTENIDORS DE DIFERENTS FORMATS
PER PODER SATISFER LES DIFERENTS NECESSITATS DELS NOSTRES CLIENTS

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

eixprofessional.com

C. Escultor Lluís Curòs Morató, 2
Pol. IND de La Serra — 17176 Sant Esteve d’en Bas
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La 13a edició dels Premis Vaca d’Or premia
les millors explotacions de Catalunya

la pròpia FEFRIC. Cal recordar que des de l’any 1985

Vic acull altra vegada la 13a edició dels Premis Vaca d’Or amb l’objectiu de ser un punt de

en aquesta associació també el control lleter de la

trobada pels ramaders de Catalunya i al mateix temps un incentiu per la millora i el control

Raça Frisona.

dels principals paràmetres que regulen la qualitat i la productivitat de la raça frisona

En aquesta 13a edició la FEFRIC ha introduït una clas-

la FEFRIC és una entitat col·laboradora del Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat per
a gestionar el Llibre Genealògic. El DARP té delegada

sificació única dels premis i s’han atorgat amb una
nova fórmula de càlcul que engloba els tres índexs
principals que estan a disposició de l’associació, és a
dir la Producció, la Genètica i la Morfologia. El premi
es lliura a les 20 millors explotacions de Catalunya,
entre les més de 350 que hi participen. La classificació
assigna a cada explotació una única puntuació que
aglutina la informació de Producció, Genètica i Morfologia. El guanyador d’aquesta 13a edició va ser una
Fefric

granja de Tordera, Can Thos, que guanya el premi per

Imatge dels responsables de les 20 explotacions premiades.

E
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sisè any consecutiu. En total vuit guardons s’han atorgat a granges d’Osona, les terres de Lleida se n’han
endut set, tres per a Girona i el Maresme ha guanyat
dues distincions. Dins de les millors explotacions hi

El passat 30 de maig la Federació de Frisona de Ca-

treball que duu a terme FEFRIC referent a la gestió

trobem també Can Barrina de Santa Cecília de Voltre-

talunya (FEFRIC), en el marc de la seva assemblea

de la raça Frisona. Els premis s’estableixen per les

gà i Ramaderia Aníbal de Lleida. El premi és un reco-

general que se celebra a Vic, va tenir lloc la 13a edició

explotacions que tenen els millors índexs genètics

neixement a la feina que fan els ramaders de Catalu-

dels premis Vaca d’Or. Des de l’any 2005 s’establei-

i de producció. Les dades estan elaborades a partir

nya per tal de mantenir unes explotacions rendibles i

xen aquests premis com una manera de difondre el

del Llibre Genealògic i el Control Lleter que gestiona

competitives que assegurin el futur del sector.•

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
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El 30è Mercat de la Música Viva de Vic:
espectacle i promoció econòmica
El passat dia 5 de juny va tenir lloc la presentació del 30è Mercat de la Música Viva de Vic. Durant la presentació el director artístic
Marc Lloret va anunciar que per aquesta nova edició, que tindrà lloc del 12 al 16 de setembre, ja hi ha una seixantena de concerts
confirmats, amb el Teatre l’Atlàntida com a principal escenari, però com ja és habitual amb concerts programats per tota la ciutat:
a la Plaça Major, el Sucre, a la Plaça dels Màrtirs i altres carrers de la ciutat. Segons el mateix Lloret, dins de la programació
hi conviuran les dues ànimes del festival, és a dir, concerts pensats per descobrir nou talent de cara als programadors i també
concerts de grups molt populars que conviden a la festa.
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Propostes per descobrir

trena del nou disc de Nyandú, propostes liderades per

Estrenaran material al MMVV Joan Miquel Oliver,

dones com la de Paula Valls, Roba Estesa o DJ Txako,

Clara Peya, Ivette Nadal, Chicuelo, Alba Carmona,

i on resoldrem la incògnita sobre el concert de Valto-

Xavi Lloses, Joan Colomo, Guillamino, Joana Gomila,

nyc al Sucre. Els Amics de les Arts, Obeses, Els Catar-

Nyandú, Toti Soler i Gemma Humet, Eva Fernández,

res, Ebri Knight i Smoking Souls completen la progra-

Alma Afrobeat, Falciots Ninja, Barbott, Marcel Láza-

mació més popular del 30è Mercat de Música Viva de

ra & Júlia Arrey, The Penguins Reggae per Xics, Marc

Vic, entre molts altres espectacles que despertaran

Parrot, Mercedes Peón, Miquel Vilella, Orpheus XXI,

interès entre el públic en general.

Mavica, Salfvman, Sr. Canario, el projecte de Calidos
featuring Nølah, Panellet, The Pinker Tones & Quartet

Impacte econòmic

Brossa i Xebi SF. Després de la seva etapa a Txarango,

El Mercat de Música Viva de Vic és el principal mer-

Marcel Lázara torna amb Marcel Lázara & Júlia Arrey

cat de música a Catalunya i pol de contractació de la

amb un quadern de viatge format per conjunt de can-

música en directe, amb un impacte econòmic de 3,6

çons senzilles, entre moltes altres propostes interes-

milions d’euros, segons dades definitives de l’estudi

sants.

anual corresponent a 2016 realitzat per la Universitat
edició del MMVV és de 826.900 euros. Espectacle,

Els escenaris més multitudinaris del MMVV concen-

descoberta i negoci musical es trobaran per comple-

traran l’oferta en clau de festival. Serà allà on arren-

tar aquesta 30a edició del MMVV que promet ser més

carà la gira de comiat de Dr. Calypso, escoltarem l’es-

atractiva que mai. •

MMVV

Oberta de Catalunya (UOC). El presupost per la 30a
Plaça Major i Sucre

Cartell del 30è MMVV.

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

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

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

 formatgesbinigarba.quesos  @binigarba
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Cuina i tastets “de León” — Cuina de mercat —
Dinars d’empresa — Banquets — Reunions Faminliars …

Menú diari - Menú cap de setmana

Bolets de la Garrotxa i rodalies
La Garrotxa, terra de mala petja
Cuina volcànica


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

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

Carrer Torelló, 35 - Vic
Tel. 93 889 19 50
A/e info@elracodeleon.es
www.elracodeleon.es
Tancat els dimarts per festa setmanal
excepte festius
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Formatges i embotits
menorquins.
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Les competències com a
expressió del talent

senvolupar aprenents. Per això sense un bon mestre difícilment podrem desenvolupar les capacitats.
Una vegada conscients de la ignorància cal passar
cap a la competència conscient, és a dir cap a fer les

Considerem que una persona és competent per desenvolupar una tasca quan pot

coses amb esforç, posant-hi hores, energia i perquè

demostrar habilitats i coneixement suficients i moltes vegades també una actitud

no a base d’assaig i error. En aquest procés també

adequada. Les competències, per tant, són capacitats relacionades amb el saber, però

és important poder cometre errors controlats. Aquí

a l’empresa es valoren cada vegada més aquelles competències relacionades amb el

el mestre continua sent important. Finalment i

saber fer, el saber ser i també el saber estar. El desenvolupament de les competències

després de temps s’arriba a la competència incons-

és un procés continu que es dona al llarg de la vida. Per tant, l’adquisició de

cient. En aquest darrer estadi les nostres habilitats

competències és un procés dinàmic que està connectat també amb les exigències

s’han desenvolupat de tal manera que automatit-

de cada sector professional i fins i tot de cada època. Les transformacions de la

zem els moviments i apareix el professional que fa

societat actual demanen dels professionals noves competències que van molt

les coses amb una agilitat i rapidesa particulars, ja

lligades a les necessitats que demana la quarta revolució industrial. Dins de les

que les connexions neuronals s’han programat per

competències podem distingir les competències específiques i les competències

respondre als estímuls i als reptes de la feina de for-

genèriques o transversals.

ma molt eficaç. En aquest sentit és important tenir
en compte les aportacions del periodista americà
Malcom Gladwell que va fer famosa la teoria de què
per ser bons en alguna cosa calen deu mil hores de
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Competències

pràctica. Per tant, l’adquisició de competències és
una qüestió d’entrenament.
específiques

i

competències

i creativitat. En el món de les xarxes socials i en un

transversals.

entorn molt competitiu on el client és molt impor-

La capacitat de negociació com a exemple de

Saber reparar avaries o conèixer un programa infor-

tant, l’atenció que rep el nostre interlocutor ha de

competència integradora

màtic podrien ser exemples de competències con-

ser molt acurada i ha de crear relacions positives

La capacitat de negociació és una habilitat que es

cretes. Les competències concretes fetes d’habili-

que ajuden a solucionar i a crear relacions de col·

demana molt sovint en les ofertes de treball. Nor-

tats i coneixements es poden adquirir dins l’àmbit

laboració positiva. Per tant, al costat també de les

malment s’associava a professions concretes i a

acadèmic o bé amb anys i hores de pràctica, estudi

habilitats purament tècniques, es buscarà en els

àrees específiques de l’empresa com comercials o

i experiència. Les competències transversals o ge-

treballadors les habilitats de comunicació i de teixir

caps de compres, sovint associada a una vessant

nèriques són aquelles competències més comunes

relacions personals, és a dir intel·ligència tècnica,

negativa d’imposar un criteri o d’aconseguir avan-

que es poden aplicar a diferents professions. Po-

intel·ligència social i també control de les emoci-

tatges aprofitant-se del contrari. Actualment es

dem dir que les competències concretes, moltes

ons. Dins un món cada vegada més globalitzat, en-

veu aquesta competència com un recurs de la intel·

vegades posades de manifest en alguna titulació,

tendre les altes cultures i per tant una ment oberta

ligència per aconseguir acords positius amb altres

suposen una porta d’entrada al món de l’empresa

a noves concepcions de la realitat i altres creences

persones. Aquesta competència transversal es pot

mentre que les competències transversals situen a

serà necessària per treballar en una empresa, i no

aplicar per la resolució de conflictes concrets però

la persona en una situació millor o pitjor davant de

només dins d’una gran companyia multinacional: la

també en el creixement personal i professional ja

l’èxit i les promocions. Dins el mateix àmbit acadè-

petita Pime demana ja que els professionals que se-

que demana desenvolupar un seguit d’habilitats

mic i sobretot amb la incorporació de les universi-

lecciona tinguin aquestes habilitats.

que hi estan vinculades com capacitat d’anàlisi, síntesi, presa de decisions, treball en equip i finalment

tats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, a partir
Adquisició de les competències.

lideratge i adaptació a nous escenaris que poden

ja no es basa només en la transmissió de coneixe-

Qüestió de pràctica.

ajudar, juntament amb les competències tècni-

ments, sinó que incorpora també l’adquisició d’ha-

Sovint s’ha descrit el procés d’adquisició d’una com-

ques, a acostar qualsevol professional a resoldre

bilitats i de capacitats transversals. El futur empre-

petència en tres passos fonamentals. En un primer

situacions complexes i per tant a aportar el màxim

sarial apunta cap a un entorn en constant canvi, i

estadi la incompetència és inconscient, és a dir no

de valor dins de l’organització que representa. José

davant d’una generació predisposada a canviar so-

sabem que no sabem fer. Aquí és fonamental l’apa-

Antonio Marina, filòsof i escriptor expert en peda-

vint de carrera professional, d’empresa o de país,

rició del mestre, el tutor, l’entrenador o bé el cap

gogia, defineix el talent com a intel·ligència en ac-

seran necessàries competències com la flexibilitat,

que ha de fer obrir els ulls cap a la incompetència

ció. Podem dir també que les competències són les

la capacitat d’aprenentatge, o bé habilitats multi-

conscient, és a dir cap a reconèixer el que no sabem.

peces que conformen el talent, com a instrument

disciplinars. Per descomptat les noves tecnologies

Sovint a les empreses i als llocs de treball falten pro-

fonamental que dona valor al que sabem, podem i

demanen dels professionals capacitat d’innovació

fessionals que facin de tutors o de mestres per de-

volem fer a nivell personal i professional. •

TREBI SUCURSAL EN ESPAÑA
C. Tossal Blanc, 36
25230 Mollerussa (Lleida)

Tel./Fax 973 604 849
Mòbil 679 275 380
maurotrebi@hotmail.com
www.trebi-celle.com

CAMBRES FRIGORÍFIQUES • PANELLS SANDWICH PER A FACANES I COBERTES • PANELLS RESISTENTS AL FOC • EQUIPS FRIGORÍFICS, ATMOSFERA CONTROLADA I PORTES
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Bioarkiteco:

cases més ecològiques i eficients gràcies
a la bioarquitectura i la bioconstrucció
Promoure construccions més respectuoses amb l’entorn, capaces de millorar la relació entre els edificis, el medi ambient i la
salut de les persones que hi viuen o hi treballen, mitjançant la recuperació de tècniques tradicionals i materials naturals i de
proximitat. Aquest és l’objectiu de la bioarquitectura i la bioconstrucció, la gran aposta del projecte Bioarkiteco.

L’
Redacció

L’impulsor d’aquesta iniciativa és l’arquitecte tècnic i in-

d’inspiració. Així, elements com ara la pedra, la tàpia, la

teriorista Miquel Escobar Forcada, qui col·labora amb

tova, els murs de pedra, la fusta, la calç i la volta cata-

iniciatives i altres professionals amb els que comparteix

lana ajuden a construir estances i ambients més llumi-

un propòsit: treballar per una arquitectura més consci-

nosos, acollidors i pensats perquè la despesa energètica

ent i compromesa amb la natura i els éssers humans,

sigui mínima. Per a Bioarkiteco, és molt important cre-

tot creant hàbitats més saludables i eficients des del

ar espais ventilats i utilitzar materials que garanteixin

punt de vista energètic.

la transpirabilitat dels vapors d’aigua de l’interior cap a
l’exterior, per tal d’evitar condensacions interiors.

Partint de la premissa que la casa més ecològica és
aquella que no s’edifica, Bioarkiteco du a terme cons-

Una de les tècniques utilitzades és el tapial (murs de

truccions ecològiques i responsables, integrades al pai-

terra compactada), que consisteix en parets de terra pi-

satge i construïdes amb els recursos locals que hi hagi

conada que compleixen una doble funció: d’una banda,

a l’abast. D’aquesta manera, contribueix a preservar el

mantenen la temperatura interior, ja que el mur de ter-

medi ambient i la biodiversitat de la zona.

ra crua té una alta inèrcia tèrmica; i de l’altra, milloren
l’estètica de l’edifici, reduint-ne l’impacte visual. A més

Bioarkiteco està especialitzat en projectes d’obra nova

de ser respectuoses des d’una perspectiva ambiental,

i de rehabilitació amb materials que eviten toxicitats

aquestes tècniques constructives han servit per erigir

en la seva manipulació. La raó és que cada vegada hi ha

alguns dels monuments més admirats del món, com

més persones amb el trastorn de salut anomenat sen-

ara la Gran Muralla xinesa, l’Alhambra de Granada, les

sibilitat química múltiple (SQM): gent a qui molts dels

kasbahs o fortaleses marroquines, entre d’altres, enca-

materials utilitzats en els habitatges afecten el sistema

ra en perfecte estat de conservació.

immunològic.
Més de 10 anys d’experiència
Bioarkiteco porta més d’una dècada implementant

La bioconstrucció incorpora a la vessant arquitectòni-

solucions d’arquitectura tècnica i interiorisme. Durant

ca els conceptes d’ecologia i salut. Per aconseguir-ho,

aquest temps, ha obtingut diversos reconeixements,

Bioarkiteco recorre a matèries primeres naturals i a la

com ara el premi al concurs de Bioarquitectura per la

recuperació de tècniques constructives del passat i poc

Mediterrània (BAM), el maig de 2017, o el primer premi

esmerçades en l’actualitat. A l’hora d’escollir-ne la més

d’arquitectura a Ecoviure amb el projecte de l’escola

adequada, es tenen en compte les característiques ar-

bressol de Santa Eulàlia de Ronçana, l’octubre de 2010.

quitectòniques, geogràfiques, paisatgístiques i climà-

Els valors diferencials d’aquesta iniciativa són el vincle

tiques de la zona on es bastirà la construcció. En el cas

de confiança mútua que s’estableix amb els clients i l’ho-

dels projectes implementats a Catalunya, les masies i

nestedat. Bioarkiteco obre les seves portes al carrer de

el patrimoni arquitectònic popular són una de les fonts

Rocadepena, 10, a Alpens (Osona, Barcelona). •

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

Per a més informació

Bioarkiteco
Miquel Escobar Forcada
Telèfon 676 15 19 14
web www.bioarkiteco.com

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

T: 93.889.28.42
sencorvic@sencor.cat
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Edificis adaptats a l’entorn

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

Soldadura electropulida per a
la indústria farmacèutica

Fabricació de peces especials

Connexió de dipòsits

Prefabricat d’estació
de bombament

Soldadura orbital per a la
indústria farmacèutica

Pont multivies

Soldadura manual
homologada

Detall de l’interior
d’una soldadura
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