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La tardor, una bona època de l’any per gaudir de la natura
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Ja ens ha arribat la tardor i amb ella els primers símptomes de fred. Enrere queden les vacances, el bon temps i torna la rutina de la feina. Per a molts la tardor és sinònim de tristor, ja que
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aporta un seguit de canvis que pot afectar tan l’estat d’ànim com els hàbits quotidians. Però en
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La tardor, com la resta d’estacions, ve acompanyada d’un seguit d’atractius que podem desco-
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25 anys acompanyant la
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aquesta època de l’any no tot són desavantatges, fins i tot diria tot al contrari.

brir a casa nostra. Escenaris únics d’espectacular bellesa, els principals protagonistes dels quals
són els paisatges on es poden contemplar una vegetació vestida de colors de diferents tonalitats: marrons, vermells, ocres... creant un preciós contrast. Tot un espectacle pels amants de la
fotografia.

L’arribada de la tardor també convida a fer esport a l’aire lliure i a practicar un turisme actiu i
sostenible, ja sigui caminant, en bicicleta o algun altre mitjà que no contamini el nostre entorn.

7

la venda de proximitat.
La confiança de saber què
mengem

Visitar i passejar pels diferents pobles i endinsar-nos fins l’últim racó, són experiències úniques.
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assegurades que no podem deixar escapar.

doctora en dietètica i
responsable de Salut i Hàbits
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Catalunya compta amb un privilegiat entorn natural que la converteix en un marc ideal per a la

Elena Roura,
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La 6a Fira de la Biomassa de
Catalunya i el 1r Saló del Biogàs
i tractament de Purins.
Aposta per les energies
renovables

I si parlem de la gastronomia també tenim un ventall de propostes prou atractives per a tots els
gustos. Els bons àpats amb productes locals i plats de temporada, són algunes de les apostes

pràctica esportiva i d’aventura, perfectes per desconnectar. L’oportunitat de practicar turisme
en contacte amb la natura és una manera de fer salut i al mateix temps preservar el nostre medi
natural. Tots aquests recursos que ens ofereix aquesta època de l’any estan a l’abast de tothom
i de ben segur que tots es poden gaudir de manera divertida i sana, amb el principal avantatge
de què ajuden a esquivar qualsevol possible estat nostàlgic.•
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El Patronat de turisme de la
Diputació de Lleida convoca el
30è premi turístic internacional
“Pica d’Estats”
Tot a punt per la festa de la
Guia de vins de Catalunya 2019
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Sant Hilari Sacalm
consolida la Fira
Guilleries amb
noves activitats

Sant Hilari consolida la Fira Guilleries.

La Fira tindrà lloc el cap de setmana del 13 i 14 d’octubre.
Aquest any l’aigua serà la principal protagonista.

L

Redacció

Les Guilleries és una comarca natural en gran part desconeguda, malgrat
les seves qualitats excepcionals. Té una superfície de 343.56 km2, amb
una densitat de població de 117 hab/km2.
Estem parlant d’una natura excepcional fruit d’una barreja de climes, el mediterrani i l’atlàntic, que li dona una riquesa en boscos inigualable i en aigües de
gran qualitat. Enguany el tema de la fira és l’aigua. A més de les fonts i els pantans, en total a les Guilleries hi ha més de 31 rieres, més 38 torrents i més de 77
gorgs.
Per això, des de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, capital de les Guilleries, van
impulsar la Fira Guilleries fa 2 anys. Aquesta és la 3a edició. Al projecte es van
afegir els municipis d’Osor, Espinelves, Susqueda, Vilanova de Sau, Sant Sadurní
d’Osormort, Viladrau i Sant Hilari Sacalm. A la fira també s’han sumat els municipis de la Cellera de Ter i Sant Julià de Vilatorta.
D’aquesta zona s’extreuen uns 4 milions de litres d’aigua al dia i proporciona
una aigua de taula de gran qualitat al 80% de Catalunya i al 27% de tot l’Estat
espanyol. Fa més de 100 anys, el 1918, ja es comercialitzaven les garrafes d’aigua
de la Font Vella, considerada ja aleshores d’excel·lent qualitat, des de Sant Hilari
Sacalm fins a la ciutat de Barcelona.
Les aigües mineromedicinals d’algunes de les seves fonts van donar fama a la
seva capital, Sant Hilari Sacalm, a principis del segle XX. Entre aquestes aigües
destaquen les aigües bicarbonatades de l’anomenada Font Picant, per l’efecte
de les seves bombolles naturals, i on es va construir un balneari a finals del segle XIX, el Balneari Font Picant. Aquest balneari es va convertir en un lloc de
peregrinatge per a les persones amb càlculs renals i hepàtics. L’aigua de la font,
reservada als residents privilegiats del balneari, es portava mitjançant càntirs
al poble en un carro, a l’anomenat “Despatx de l’Aigua”, perquè la gent del poble
pogués accedir-hi també.
A més de les activitats entorn de l’aigua, aquesta tercera edició de Fira Guilleries comptarà amb un munt de novetats per a grans i petits. Sense oblidar els
productes locals, la cultura, l’art, l’oci i la gastronomia. •
Per a més informació: www.firaguilleries.cat
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Creixement de l’activitat
industrial al 2018, però a un
ritme més moderat
Durant la segona part de 2017 la indústria va començar a créixer a un ritme
molt elevat, la qual cosa va disparar les previsions de vendes pel 2018. El sector
de l’automoció, un dels més dinàmics i globalitzats, podria marcar la pauta del
comportament que poden tenir els volums de negoci dels fabricants de components
i altres sectors industrials durant la resta de l’any.

F

Índex de producció industrial (IPI) a Catalunya.
Com serà el darrer quatrimestre de 2018 ?
Pel que fa a la indústria, un dels indicadors que ens
permet veure la vitalitat dels sectors industrials és
l’índex de producció industrial. Per definició, aquest
indicador ens permet veure quin és el valor afegit
brut generat pel conjunt de la indústria, per tant
mesura els canvis en la producció industrial sense
tenir en compte l’efecte dels preus. Mirant les dades
pel conjunt de l’economia catalana veiem que es re-

Redacció

produeix d’alguna manera la situació que té lloc a la

Fa una mica més de cinc mesos, era l’abril de 2018,

producció fins a finals d’any. La revisió a la baixa dels

planta de Seat a Martorell, és a dir un creixement de

que Seat Martorell anunciava als mitjans la seva

plans de producció voldrà dir que la planta de Mar-

la producció que es modera a mesura que avança

intenció de contractar 250 persones més per a fer

torell deixarà de fer al setembre uns set mil cotxes. A

l’any. Segurament que no passarà en tots els sec-

front als augments de demanda. Seat va batre du-

finals d’any segurament que la reducció serà de deu

tors de la mateixa manera, però es podria dibuixar

rant el primer semestre de 2018 el seu rècord de

mil vehicles amb les mesures d’ajust que s’hauran de

aquesta tendència com la tònica general del 2018?

vendes amb un total de 289.900 cotxes venuts a tot

portar a terme entre octubre i desembre. És veritat

Uns pressupostos que auguraven un creixement

el món, un 17,6% més que el mateix període de l’any

que la previsió de fabricació pel 2018 era de 501.000

molt important respecte al 2017 i que ha calgut revi-

anterior. Es tracta de la xifra de vendes més alta de

unitats i quedarà en 491.000, una reducció que no

sar a la baixa. Els símptomes del refredament es van

tota la història de la planta de fabricació, superant

arriba al 2%, però que entela una mica la brillantor

començar a notar al juliol i han obligat a fer alguns

les 278.500 unitats aconseguides durant el primer

de l’optimisme inicial. Oficialment el refredament

ajustos entre juliol i setembre. Un any que havia de

semestre de l’any 2000. En contradicció amb la ten-

de la producció és degut al retard en la producció de

ser espectacular acabarà essent només bo. L’econo-

dència eufòrica, setembre ha començat el curs amb

motors dièsel degut a què a partir de l’1 de setembre

mia catalana està cada vegada més oberta als mer-

una notícia que ha deixat una mica d’inquietud a

entrava en vigor la nova normativa WLTP, que com-

cats internacionals. Les dades apunten a un creixe-

tothom qui segueix l’evolució del món de la indús-

porta controls més estrictes pel que fa a les emissi-

ment de les vendes de Catalunya a l’exterior d’un

tria a Catalunya: la planta de Seat haurà d’ajustar la

ons de partícules.

2,9% durant els primers sis mesos de 2018. En total,
36.650 milions d’euros que representen el 25,3% del

IPI variació interanual mitjana 3 mesos

total de les exportacions espanyoles. L’automoció

•9%

milions d’euros i un creixement del 15%. Per tant,

8%

cal estar molt atents a les noves legislacions d’àm-

7%

bit europeu i veure també com evoluciona la situa-

6%

ció de l’economia mundial, ja que tot això afectarà

5%

directament a l’evolució de la indústria catalana i,

4%

per tant, als seus llocs de treball. Tot apunta que no

3%

abandonarem la via del creixement, és a dir que es

2%

mantindran les comandes, però potser no amb el

1%

creixement espectacular que s’havia previst a finals

0%

de 2017 quan els departaments de vendes feien els
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és el sector més destacat, amb un volum de 6.446

11/17
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seus pressupostos.•
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El sector de l’automoció
reclama un nou impuls al
contracte de relleu

forma més clara la utilització del contracte de relleu
per part de les empreses és la obligació de què el jubilat cotitzi com quan treballava a jornada completa.
D’aquesta manera es posa sobre l’empresa una càrrega econòmica extra que s’assembla gairebé a una indemnització per acomiadament. La mesura va sempre en la mateixa línea d’assegurar una cotització que
compensi el nou cost que la pensió té per a les arques
de la Seguretat Social. Aquesta mesura s’ha anat apli-

L’any 2017 es va aconseguir arribar als tres milions de cotxes fabricats a tot l’Estat

cant de manera gradual. Va començar el 2013 amb la

espanyol. Només a Catalunya, el sector té previst la creació de dos mil llocs de

necessitat de cotitzar pel 30% del que hauria estat la

treball al 2018, amb un augment del 4% respecte l’any anterior. No és estrany, doncs,

jornada completa del jubilat i s’ha anat incrementant

que aquest sector sigui escoltat en les seves propostes sobre la contractació. Per

de forma progressiva a raó d’un 5% anual, de tal ma-

les empreses d’automoció el contracte de relleu és una bona mesura per aconseguir

nera que actualment cal cotitzar pel 55% de la base

renovar la plantilla. Segons dades recollides per Europa Press, la ministra

de cotització a jornada completa. Si ningú no hi posa

d’Indústria Reyes Maroto, recollint les demandes de la indústria d’automoció, va dir

remei el 2027 caldrà cotitzar pel 100% de la base de

que l’Executiu rellançaria aquest any el contracte de relleu com una solució per

cotització del jubilat com si treballés a jornada com-

tal de què les empreses puguin renovar la plantilla. La cara negativa del contracte

pleta, encara que només treballi a l’empresa un 25%.

de relleu és que, segons sembla, afegeix dèficit a les arques de la Seguretat Social.

Les empreses han de tenir present que si el rellevista
marxa de l’empresa abans de què el rellevat arribi a
l’edat de jubilació, s’hauran de fer càrrec del cost de la

E
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jubilació durant tot el temps que la vacant hagi que-

El contracte de relleu

Tenint en compte les dificultats dels joves per accedir

dat al descobert, excepte els quinze dies de rigor per

La veritat és que el contracte de relleu, tal com està

al mercat de treball i els índexs tan alts de temporali-

poder fer una nova selecció.

dissenyat actualment, genera molta acceptació en-

tat no costa gaire adonar-se que per les persones que

tre els treballadors i potser no tant a les empreses ni

es jubilin d’aquí a deu o vint anys l’accés al relleu serà

Futur del contracte de relleu.

potser tampoc dins de l’Administració. El contracte de

pràcticament una utopia. Pel que fa a l’antiguitat a

Seat proposa un pla de prejubilacions per a majors

relleu està pensat per fer baixar l’atur juvenil i donar

l’empresa la nova modificació de l’any 2013 va mante-

de 60 anys a través de contractes de relleu. A partir

oportunitats de feina i formació dins el lloc de treball

nir els 6 anys que ja contemplava la legislació anterior.

d’aquesta petició hi ha sobre la taula un compromís
del govern actual de revisar i estudiar a fons el con-

en èpoques de dificultats entre les noves generacions
Reducció de jornada i correspondència de les ba-

tracte de relleu. En els sectors econòmics molt exi-

gada que es regula la compatibilitat entre contracte

ses de cotització

gents, i amb feines molt intensives es considera im-

i jubilació prové ja de l’any 1984 amb l’aprovació de la

El contracte de jubilació parcial permet fer compati-

portant poder rellevar els treballadors de més edat i

Llei 32/1984, que tenia com a principal objectiu la llui-

bles la jubilació amb el treball amb l’objectiu de poder

incorporar mà d’obra més jove. El contracte de relleu

ta contra l’atur juvenil. És curiós de veure que actual-

formar una persona jove. Actualment la reducció de

pot ser una solució, juntament amb la nova Formació

ment aquest objectiu continua més vigent que mai.

jornada, en cas de què el contracte del rellevista sigui

Professional Dual, per tal d’aconseguir crear oportuni-

Aquesta fórmula de jubilació ha passat per diferents

temporal, amb una durada igual al temps que li falti a

tats de treball per a les generacions més joves. El Rè-

modificacions fins arribar a la modificació de l’any

la persona que abandona l’empresa per arribar a l’edat

gim Jurídic de la Jubilació Parcial, a partir de l’any 1984

2013, vigent actualment, mitjançant la qual podem dir

legal de jubilació, té un mínim del 25% i un màxim del

ha anat canviant en funció del seu objectiu de què

que es volia aconseguir que es fessin menys contrac-

50%. Cal tenir en compte que en el cas de què el relle-

anés a la baixa. D’altra banda, el contracte de relleu

tes de relleu a les empreses.

vista tingui un contracte indefinit el màxim de jubi-

ha estat vist des de les empreses com una bona eina

lació permesa augmenta fins al 75%, un deu per cent

de gestió dels departaments de recursos humans, és

Edat, antiguitat i anys cotitzats per signar un

inferior que en la legislació anterior. Una altra obli-

a dir com un instrument per fomentar el relleu ge-

contracte de relleu

gació que s’imposa a l’empresa és assegurar que les

neracional i captar nou talent. Aquesta darrera ten-

El Reial Decret 5/2013 va establir augments progres-

bases de cotització del nou treballador rellevista no

dència, segurament no a causa del contracte mateix

sius en l’edat del treballador per accedir al sistema.

puguin ser inferiors al 65% del promig de les bases de

sinó a causa d’una mala regulació del sistema de la

L’any 2013 amb 33 anys i 3 mesos cotitzats es podia

cotització dels sis darrers mesos de la base reguladora

Seguretat Social en general, s’ha tendit a frenar des

accedir al contracte de relleu als 61 anys i un mes. Ac-

de la pensió de jubilació parcial. La finalitat d’aquesta

de l’Administració degut a què creava dèficit. El sec-

tualment, al 2018, per accedir al sistema calen 34 anys

darrera mesura és assegurar un mínim de cotització

tor de l’automoció reclama una solució per tal de què

i sis mesos cotitzats per poder accedir al contracte de

de la persona que entra a treballar en lloc del jubilat

el relleu continuï sent viable ja que, ben utilitzat, pot

relleu als 61 anys i sis mesos. Si algú no hi posa remei al

per tal de compensar d’alguna manera el pagament

ser un focus de creació d’ocupació de qualitat per a les

2027 el contracte de relleu només es podrà signar amb

de la pensió i aconseguir la viabilitat econòmica del

generacions futures i un instrument de gestió per fer

63 anys i amb una cotització de 36 anys i sis mesos.

sistema. De tota manera, la mesura que desanima de

l’empresa més competitiva.•
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per fer-se un lloc a les empreses. De fet, la primera ve-
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Premis Porc D’or.
25 anys acompanyant la
productivitat del procí

es concedeixen a les granges que remeten periòdicament les seves dades al BDporc, atenent als
criteris de Nombre de Garrins Deslletats per Truja
de Baixa (LDCB), Taxa de Parts (TP) i Productivitat
Numèrica (PN). I les granges aspirants pertanyen
a diferents categories, establertes en funció del
nombre de truges en la granja. El jurat encarregat

Les sigles IRTA fan referència a l’institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, ads-

de determinar quines explotacions estan nomi-

crit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Dins els objectius gene-

nades als premis i quines seran guardonades està

rals d’IRTA està facilitar la transferència cap a les empreses de les millores científiques i

compost per personalitats de reconegut prestigi

tecnològiques per tal d’aconseguir una coordinació entre els sectors públic i privat. Una

en la indústria porcina, la recerca ramadera i l’ad-

de les accions més representatives que IRTA desenvolupa són els premis Porc d’Or.

ministració.

A

Segons l’informe anual del Sector Porcí 2017 edi-

Redacció

tat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia,

Aquest any l’esdeveniment anual del sector porcí

28 de juny el jurat dels premis Porc d’Or es va reu-

Pesca i Alimentació, l’evolució favorable dels in-

tornarà a tenir lloc a Lleida el proper 23 de novem-

nir a la seu d’IRTA a Lleida per decidir les 120 nomi-

dicadors de rendiment tècnic en les explotacions

bre, ciutat que ja ha acollit 14 edicions al llarg dels

nacions i els 45 premiats per cada categoria i per

de reproductores, transició i engreix es continua

25 anys que fa que se celebra aquest certamen.

cada criteri, de prop de 800 explotacions i de més

mantenint, amb una millora de la productivitat

Els premis han comptat sempre per assolir els ob-

de 950.000 reproductores analitzades adherides

(1%) i de la fertilitat (0,5%). El sector va aconseguir

jectius amb l’empresa de salut animal Zoetis, que

al BDporc, sobre la base dels criteris reguladors

també el 2017 un bon marge econòmic. Aquest

acompanya IRTA en la celebració i el lliurament

i al reglament dels premis Porc d’ Or. A aquests

marge positiu és degut a una petita reducció de

dels guardons. Aquesta edició els premis comp-

45 guardons cal afegir els tres premis especials:

costos, però especialment a l’increment del preu

ten també amb la Interprofessional del Porcí de

premi Porc d’ Or amb Diamant; premi Porc d’ Or

del porc d’engreix (127,05 €/porc engreixat a 105

Capa Blanca (Interporc) com a coorganitzador, a

del MAPA a “Sanitat, Benestar Animal i Medi am-

kg). Aquests 25 anys de treball que hi ha darrera

més de tenir el suport de la Paeria – Ajuntament

bient”; i el premi a la Màxima Productivitat Nu-

els premis Porc d’Or han contribuït sens dubte a

de Lleida i de Mercolleida a nivell local. El passat

mèrica. D’aquesta manera, els premis Porc d’ Or

la millora de resultats del sector porcí. •
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JORDI CABANAS

LA VENDA DE
PROXIMITAT.
LA CONFIANÇA
DE SABER QUÈ
MENGEM
El sector agrari a Catalunya, amb l’objectiu de trobar millor rendibilitat al seu producte, ha provat sovint de desenvolupar canals
propis de comercialització. Aquesta demanda del sector va portar a la necessitat de regular aquests canals de venda. Ja fa més de
cinc anys que existeix el Decret 24/ 2013 que defineix i regula a Catalunya el que s’anomena venda de proximitat. El desenvolupament
creixent d’aquests canals de venda ve també de la part de la demanda. Cada vegada el consumidor de productes, sobretot de
productes alimentaris, desconfia més dels aliments que provenen de les grans superfícies que passen pels grans canals de venda
o magatzems de distribució. Per tant, el consumidor cada vegada està més interessat en conèixer la procedència, els sistemes de
producció dels aliments i la seva sostenibilitat.
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lors. Els termes producte local, producte de pro-

nera correcta i, a vegades, hi ha fins i tot qui en fa

Abans de parlar del concepte venda de proximitat

ximitat, producte ecològic, km 0, etc. són cada

un mal ús. Com a definició bàsica podem dir que

(VP) i les acreditacions que facilita la llei, cal en-

cop més utilitzats per les persones, i també més

la venda de proximitat és la venda de productes

tendre clarament els conceptes que hi ha darrera

freqüents a la premsa, les botigues, pàgines web,

agroalimentaris procedents de la terra, de la ra-

aquest model de comercialització i els seus va-

etc. Malgrat això, no sempre s’utilitzen de la ma-

maderia o bé productes elaborats. Cal dir que
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El concepte de venda de proximitat.

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
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La venda de proximitat a Catalunya.
La certificació VP.
La regulació de la venda de proximitat ha tingut una

Els productes de proximitat, una aposta responsable per l’economia local.

evolució creixent a partir del moment de l’aprovació
del Reial Decret del 2013. Cal remarcat que en tot
moment aquesta acreditació té un caràcter volunbitualment. De tota manera, el concepte de “local”

tari. El productor demana una acreditació a través

directa i la que s’anomena de circuit curt. En la

és difús, ja que depèn del context i no identifica

d’una comunicació que automàticament dona dret a

primera modalitat, el productor o agrupacions

suficientment el tipus de productes als quals fem

utilitzar el corresponent logotip registrat per l’Admi-

de productors venen directament al consumidor.

referència. Km 0 és un concepte que fa referència

nistració. Hem de tenir en compte que el productor

En la venda de circuit curt hi ha un intermedia-

a la distància que recorren els aliments des del lloc

no ha de certificar el producte. El segell de venda de

ri. La producció agroalimentària ecològica és un

on es produeixen fins que arriben al consumidor;

proximitat regula només el sistema de venda, el qual

sistema de producció d’aliments d’elevada quali-

es tracta d’un concepte molt utilitzat en estudis

pot coexistir amb altres denominacions. Els produc-

tat, obtinguts mitjançant les tècniques més res-

d’impacte ambiental o sobre la petjada ecològica

tes que es poden incloure en la certificació de venda

pectuoses amb el medi ambient. En la producció

dels aliments. A més, és un dels conceptes relaci-

de proximitat són tots aquells de producció pròpia

ecològica no s’utilitzen substàncies químiques de

onats amb la filosofia slow food i la seva xarxa

sense transformar o bé els productes de primera

síntesi, com pesticides o fertilitzants, a fi d’ob-

de restaurants, els quals elaboren els menús amb

transformació. No es poden certificar els productes

tenir uns aliments naturals, saludables i amb les

productes que hagin recorregut, com a màxim,

recol·lectats en el medi natural, els productes d’au-

seves propietats nutritives intactes. La venda de

100 Km des del seu lloc de producció fins al res-

toconsum, la llet crua sense envasar o bé tota la carn

proximitat pot ser ecològica, però no sempre. Els

taurant en qüestió. A Catalunya, el concepte km

que no hagi estat sacrificada en escorxadors autorit-

aliments ecològics tenen la seva pròpia identifica-

0 no té una definició consensuada, ni tampoc és

zats. Per tal d’adherir-se al sistema s’ha de ser titular

ció i el seu propi segell. Sovint es parla també de

utilitzada pels organismes oficials per a definir un

d’una explotació registrada i complir les normatives

producte local però no hi ha una definició exacta

tipus de producte, però sí que es pot dir que, quan

generals sobre seguretat alimentària. Una vegada

d’aquest concepte. Segurament local voldria dir

es parla d’un producte “km 0”, s’entén que es trac-

presentada la Declaració Única Agrària a la web cal

que es desenvolupa en una zona determinada o

ta d’un producte amb una certa proximitat terri-

indicar l’adhesió al sistema. A partir d’aquí es pot

en el lloc on es mouen el venedor i comprador ha-

torial respecte al consumidor.

descarregar el logotip i començar a vendre.

Regala embotits artesans
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el concepte venda de proximitat inclou la venda
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decisió de compra sobre la seva salut i la del planeta. La venda de proximitat es relaciona amb un
JORDI CABANAS

producte que ve directament de pagès o de petites
hortes locals, amb la qual cosa es relaciona també amb menys emissions i amb un producte més

La importància de consumir productes frescos no processats.

ecològic i sostenible. De les dades fetes pel Servei
d’Estadística del DARP en podem extreure que el
consumidor associa la venda de proximitat amb
un producte de la pagesia i per tant proper i eco-

TOTAL ADHERITS A LA VENDA DE PROXIMITAT
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mitat és un criteri important a l’hora de comprar
els productes, tot i que hi ha molts consumidors

1974

que encara troben dificultats per trobar i identi-

1313

ficar el producte de proximitat, per tant sembla

1.000

que a la venda de proximitat li faltaria difusió. Se-

50

gons les dades facilitades pel Servei d’Estadística
del DARP, El 59% dels canals de comercialització

0

que s’utilitzen són de venda directa (18% VD en la
2013

2014

2016
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2018

pròpia explotació, fires, mercats, o altres llocs 9%,
agrobotiga i mercats locals 7%). El 41% dels canals

Font DARP: Gabinet Tècnic Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris

de comercialització que s’utilitzen són de venda en
circuit curt (minorista 14%, altres 10%, restauració
Evolució de la venda de proximitat.

conjunt els productors acreditats generen un 6%

9%, allotjament rural 2%).

Els canals de distribució.

de la producció sense transformar a Catalunya.

La venda de proximitat tindrà un èxit creixent en el
futur a mesura que el consumidor associa els pro-

Actualment hi ha 2.825 productors acreditats (re-

A partir de les dades podem veure que el producte

ductes propers amb salut i sostenibilitat i desconfia

presenten el 5% dels declarants de la DUN’17). L’èxit

de proximitat genera un interès creixent en la soci-

dels productes que provenen dels grans canals de

del sistema es pot demostrar en l’evolució dels ad-

etat. En l’àmbit agroalimentari el consumidor cada

distribució. Com sempre, és una qüestió de generar

herits des de l’aprovació de la llei al 2013. En el seu

vegada és més conscient de l’efecte que té la seva

confiança.•

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

 formatgesbinigarba.quesos  @binigarba

Som productors de

taronges i mandarines

ECOLÒGIQUES.
www.ecomingo.com

Servim a l’engròs i al particular.
Comandes personalitzades de
producte fresc de màxima qualitat i
proximitat al millor preu del mercat.

Gaudeix dels millors productes
gràcies a la dedicació i esforç
del teu granger de confiança.
www.binigarba.com — 656 979 170 — 971 188 811

ecomingo
Tel. +34 627 44 96 46 — A/e citricseco@ecomingo.com

eixprofessional.com

eixprofessional.com

Formatges i embotits
menorquins.
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Elena Roura

,

doctora en dietètica i responsable
de Salut i Hàbits Alimentaris a la
Fundació Alícia

jordi cabanas

“Hem perdut l’habilitat
de cuinar, i això és bàsic
per a menjar bé”
El plaer, la salut i la sostenibilitat a l’hora de menjar són els ingredients principals de la Fundació Alícia (ALImentació i CiènCIA), un
centre d’investigació en cuina i promoció dels bons hàbits alimentaris situat a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. Creada el
2003 i impulsada per personalitats destacades del món de la gastronomia i la salut, com Ferran Adrià o el cardiòleg Valentí Fuster,
aquesta entitat té la Fundació Catalunya La Pedrera com a principal valedora i garant. L’objectiu que persegueix és doble: traslladar
la innovació tecnològica a la cuina i aconseguir que els aliments esdevinguin el millor aliat per a una bona qualitat de vida. Així ho
assegura la responsable de Salut i Hàbits Alimentaris d’Alícia, Elena Roura. Doctora per la Universitat de Barcelona, diplomada en
Dietètica i nutrició humana i llicenciada en Ciència i tecnologia dels aliments, Roura està lligada a la fundació des dels seus inicis.

Cèlia Roca

C

Com es fa el salt de la tecnologia al nostre dia a dia

terrània, que és la més saludable i ajuda a prevenir

perquè fem una feina que fins ara no existia: donar

entre els fogons?

malalties, però s’ha d’adaptar a cada cas. Pel que fa

pautes fàcils d’entendre i de seguir, apostant pels ali-

La Fundació Alicia és un centre de recerca amb cuina,

a la diabetis, cal tenir més control sobre la quantitat

ments de proximitat i preparacions culinàries senzilles.

on hi ha xefs envoltats de diversos tipus de científics:

d’hidrats de carboni a cada àpat i alhora limitar els

nutricionistes, tecnòlegs dels aliments, científics so-

aliments amb sucres senzills, rics en greixos saturats

Quines evidències demostren que la dieta medi-

cials, gastrònoms, enginyers químics... Tots treballem

i sal. Quant al càncer, s’ha de seguir una alimentació

terrània és la millor elecció?

plegats en els projectes que s’hi porten a terme. També

que sigui rica en fruites i verdures, parant atenció a les

Fins i tot abans que es comencés a estudiar es va veure

col·laborem amb institucions com ara universitats o

necessitats de cada diagnòstic.

que aquesta dieta estava associada a menys malalties

hospitals, quan s’hi aborden qüestions com la diabetis

que la resta. Des del punt de vista científic, hi ha moltes

o el càncer. El nostre objectiu és convertir les recoma-

Com varien?

evidències. Per exemple, prendre diàriament un grapat

nacions nutricionals en coses fàcils, en hàbits senzills

Per exemple, si es tracta d’un càncer de cap i coll, en

de fruita seca i oli d’oliva verge ajuda a reduir el risc de

del dia a dia, i a l’inrevés: si el projecte és complex, treba-

molts casos s’ha de tenir cura de la textura dels ali-

patir malalties cardiovasculars i contribueix a retardar

llem amb centres tecnològics complementaris.

ments per ajudar a engolir-los, i si és de còlon, pot ser

l’envelliment cognitiu.

necessari reduir durant alguns períodes el contingut
Ha esmentat dues malalties que afecten bona part

en fibra, ja que és al còlon on es digereix i metabolitza.

Molts experts asseguren que els carbohidrats hau-

de la població. Quines recomanacions nutricionals

Per tant, si aquest no està funcionant correctament,

rien de ser la base de la dieta mediterrània, mentre

s’han de seguir en tots dos casos?

la fibra podria provocar complicacions, com diarrees

que d’altres es decanten per les fruites i verdures.

Els pacients han d’adoptar el patró de la dieta medi-

o oclusions intestinals. A la Fundació estem contents

Qui té raó?
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La dieta ideal ha de tenir una base vegetal, de fruites i

són un superaliment, però ningú no els dignifica: apor-

verdures, però també hi han de ser els cereals en el seu

ten fibra, hidrats de carboni i minerals, redueixen el co-

estat original. El problema dels carbohidrats és quan es

lesterol, són econòmics, s’obtenen amb un model de

refinen per a produir farines, pasta... És innegable que

conreu sostenible... Per tant, potser no cal que paguem

el nostre combustible és la glucosa, que hauria d’apor-

més per productes com ara la quinoa, una llavor amb un

tar-nos entre el 50% i el 55% de l’energia que consumim

model de producció que pot generar problemes al país

diàriament i que surt dels carbohidrats. Ara bé: s’ha de

d’origen.

tenir en compte la qualitat d’aquest tipus d’aliment.
Quines són les principals dificultats a l’hora de moEs calcula que a l’estat espanyol ja hi ha entre

dificar els hàbits alimentaris?

750.000 i 1,5 milions de vegetarians o vegans, xifra

Consolidar un canvi sempre costa. Per aconseguir-ho és

que es dispara fins als 8 milions a Alemanya. Són

important tenir clar què s’ha de fer i com: introduir una

opcions saludables?

peça de fruita més al dia, preparar sopars més equili-

Si hi inclou lactis i ous, una dieta vegetariana pot apor-

brats... A menjar se n’aprèn menjant, de mica en mica.

tar tots els nutrients que el cos necessita. És perfecta-

El problema és que hem perdut l’habilitat de cuinar, i

ment saludable si la gestionem bé. Quant a l’alimen-

això és bàsic per a menjar bé. No cal fer plats molt ela-

tació vegana, si no es fa molt i molt bé, pot comportar

borats, sinó preparacions senzilles amb productes salu-

alguns dèficits nutricionals. No la recomanaria en nens

dables. Hem de recuperar aquestes pautes.

i, en qualsevol cas, s’ha de suplementar amb algunes vitamines i minerals d’origen exclusivament animal.

Considera que les empreses s’haurien d’involucrar
més en la difusió d’hàbits d’alimentació saludables?

Quins serien, doncs, els aliments imprescindibles

Nosaltres treballem amb empreses que ja promouen

en el dia a dia?

els bons hàbits alimentaris, però tot just estan comen-

La verdura, la fruita i els aliments farinacis: fonamental-

çant ara. També cal que facin el mateix les escoles i que

ment, llegums i cereals, que són la font d’hidrats de car-

incorporin aquestes pautes als menjadors escolars. De

boni. També hauríem de consumir cada dia una petita

tota manera, on s’aprèn a menjar és a casa. Va bé que

ració de fruita seca i oli d’oliva verge. Són bàsics! Els lactis

els centres educatius ajudin a promoure bons hàbits

també hi han de ser presents diàriament pel seu contin-

alimentaris, però no els hi podem donar tota la respon-

gut en calci. La carn, el peix i els ous, són igualment im-

sabilitat.

portants però no cal que els prenguem cada dia.
Continuem parlant de la feina: cada tipus d’ocupaAmb el ritme de vida actual, a més d’un li pot sem-

ció requereix una dieta diferent?

blar difícil tenir aquests productes sempre a prop.

Allò que realment importa és la proporció de cada ali-

La manca de temps no ha d’estar renyida amb el men-

ment. Per exemple, una feina molt activa on es consu-

jar sa. La clau és la planificació: cal organitzar-se bé per

meixen 3.000 quilocalories diàries exigirà menús més

Els llegums són un
superaliment, però
ningú no els dignifica:
aporten fibra,
hidrats de carboni i
minerals, redueixen
el colesterol, són
econòmics, s’obtenen
amb un model de
conreu sostenible...”
Prendre diàriament
un grapat de fruita
seca i oli d’oliva verge
ajuda a reduir el ric
de patir malalties
cardiovasculars i
contribueix a retardar
l’envelliment cognitiu”
Els envasos poden ser
un problema indirecte,
ja que afecten al medi
ambient i això, de
retruc, pot perjudicar
la nostra salut”

tal que a casa hi hagi sempre tot allò que necessitem.

energètics, però els grups d’aliments hauran de ser els

També podem aprofitar per cuinar mentre estem fent

mateixos, tot i que la quantitat i la proporció s’haurà

una altra cosa, com ara deixar uns llegums bullint quan

d’incrementar. Cal parlar, doncs, de dietes conformades

siguin de llarga durada, porten més sal, sucres i greixos

som a la dutxa. Portar carmanyoles a la feina pot ser

pels mateixos aliments, però en proporcions més grans o

saturats i hidrogenats, i això fa que siguin menys saluda-

una bona opció, i hi ha aliments que són molt adequats

més petites, tot depenent de les necessitats de cadascú.

bles. A més, els envasos poden ser un problema indirec-

per a això: per exemple, una amanida de llegums i arròs,

te, ja que afecten al medi ambient i això, de retruc, pot

un plat vegetarià i equilibrat. Un altre truc per a menjar

Per què sorgeixen opinions antagòniques sobre els

perjudicar la nostra salut. Per tot plegat, hauríem de ba-

dues peces de fruita diàries és dur-nos-en cada dilluns

efectes beneficiosos o perjudicials dels aliments,

sar la nostra alimentació en el producte fresc.

cinc peces a l’oficina, una per cada dia de la setmana,

com ara la carn vermella o el greix de coco?

per a menjar a mig matí i fer-ne un hàbit. Així, durant la

Ni són la panacea ni són dimonis. Amb relació a la carn

I a banda dels que hem anat comentant, quins al-

jornada laboral ja ens assegurem una peça, i l’altra, la

vermella, s’ha constatat que pot incrementar el risc de

tres projectes està cuinant la Fundació Alícia?

tenim per esmorzar, dinar, berenar o sopar. També és

patir diverses malalties a causa de la presència de grei-

Continuem treballant en la publicació de guies sobre el

molt pràctic consensuar els sopars de tota la setmana

xos saturats. Malgrat tot, és un aliment ric en ferro i vi-

càncer, publicant-ne dues o tres anuals. Tot just n’aca-

amb la família.

tamina B12. Pel que fa a l’oli de coco, és un oli vegetal,

bem de publicar una dedicada al càncer de còlon i en

sí, però també aporta greixos saturats. I tenint l’oli d’oli-

preparem una altra sobre el càncer de pulmó. També

Hi ha res que hauríem d’incorporar o eliminar de la

va verge a l’abast, per què hem de cercar un oli que pot

estem impulsant un projecte per ajudar a portar una

nostra dieta?

provocar desforestació a l’altra punta del món? No té

dieta cetogènica [baixa en carbohidrats i rica en greixos

Els aliments no són ni bons ni dolents per si sols, sinó

sentit. D’altra banda, els mitjans de comunicació creen

saludables]. Per a dur-lo a terme estem contactant amb

que tot depèn de la mesura amb què els prenem. Hi ha

alarma social. Hi ha mancances en la divulgació de les

diverses associacions i especialistes, per tal de conèixer

aliments diaris i de consum ocasional, que cal menjar

evidències científiques.

les necessitats de les famílies que han d’adoptar-les per

només de tant en tant. No passa res per consumir ga-

motius mèdics. Així mateix, estem fent accions de di-

letes o fleca industrial puntualment, però sí si es pre-

Fins a quin punt els aliments saludables produïts

vulgació i recerca sobre pautes d’alimentació i produc-

nen a diari.

industrialment poden esdevenir perjudicials?

tes per a l’envelliment saludable i, al Pallars Jussà, estem

Hem de desmitificar l’aliment processat, perquè de ve-

col·laborant amb una iniciativa de dinamització de ter-

El País carregava ara fa unes setmanes contra el

gades és un pas necessari per a poder-los consumir, com

ritori a través de la innovació i la gastronomia. Hi par-

concepte de superaliments. Hi creu?

passa amb l’oli d’oliva o les llenties envasades. El pro-

ticipen restauradors, ajuntaments, petits productors

Aquí entren en joc les modes i la publicitat. Els llegums

blema són els aliments processats en excés. Per tal que

que volen innovar... •
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La 6a Fira de la Biomassa de Catalunya
i el 1r Saló del Biogàs i tractament de Purins.
Aposta per les energies renovables
Si mirem les dades de l’Observatori de Calderes de Biomassa a Catalunya, veiem que

l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i la Direcció General

els usuaris de calderes de biomassa van guanyant adeptes. Les dades són del 2015

de Medi Natural; el Consell Comarcal d’Osona, el Centre

i marquen una tendència a l’alça en els acumulats des de 2012 fins a un total de

Tecnològic Forestal, el Clúster de la Biomassa i les Dipu-

2.411 instal·lacions (181.9 MW de potència tèrmica total). Les dades sobre les noves

tacions de Barcelona i Girona participen en l’organitza-

instal·lacions, però, ens fan veure que la biomassa en aquests anys té una tendència

ció de la Fira de la Biomassa mentre que la UVIC, l’Agèn-

decreixent. El 71% de les calderes estan instal·lades en l’àmbit domèstic.

cia Catalana de Residus, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Espanyola de Biogàs, el Catalan Water Paternship, l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el Consell
Comarcal d’Osona i la Universitat Politècnica de Catalunya participen en la organització del Saló del Biogàs.
Els objectius d’aquesta nova edició són, en primer
lloc ampliar l’oferta expositiva: la Fira de la Biomassa
està consolidada i compta amb tot tipus de biomassa no forestal i empreses que treballen amb complements de l’ús de la biomassa de l’àmbit industrial i altres sectors com la construcció que també fan ús de
la biomassa. Per aquest motiu es vol ampliar l’oferta
JORDI CABANAS

aglutinant expositors del sector del biogàs i el trac-

La biomassa, una aliada per acabar amb la dependència dels combustibles fòssils.

tament de residus. En segon lloc, aconseguir ser un
punt de trobada: la Fira esdevindrà el punt de trobada
d’associacions i gremis per tal de portar a terme les
trobades anuals amb els seus associats. Finalment
intercanviar idees i projectes via internacionalització:

A
Redacció

es preveu comptar amb la participació de ponents i

Aconseguir implementar les instal·lacions de biomas-

per aconseguir un model energètic 100% renovable

assistents d’altres regions d’Europa que permetran

sa és un objectiu del nou marc europeu que apunta

a llarg termini, assolint una economia no dependent

intercanviar experiències i impulsar les actuacions de

a l’any 2030 per contribuir a la lluita contra el canvi

dels combustibles fòssils a l’horitzó 2050. Per tant, és

promoció tant de la biomassa com del biogàs a través

climàtic. Es tracta d’aconseguir reduir les emissions

estratègic promocionar la utilització energètica de la

de la transferència de coneixement.

de gasos d’efecte hivernacle en un 40% agafant com

biomassa, preservant al mateix temps l’aprofitament

L’entrada a la Fira és gratuïta i s’adreça a totes les em-

a base les dades de l’any 1990. La Unió Europea aquest

sostenible dels boscos. Seguint aquest objectiu la Fira

preses vinculades al sector de la biomassa i del biogàs,

any ha fet un pas endavant en la lluita contra el canvi

de la Biomassa, el nou saló del Biogàs i el tractament

a consumidors finals (tècnics de l’Administració, gran-

climàtic. El Consell Europeu, el Parlament i la Comis-

de purins sumen esforços per potenciar i donar a co-

ges i sector ramader, industrials, institucions, investi-

sió han arribat a un principi d’acord per establir un

nèixer totes aquelles iniciatives que treballen per una

gadors, arquitectes, aparelladors, administradors de

objectiu de compliment obligat pels estats membres

millor gestió, des de la generació d’energia fins al trac-

finques, etc.) i, finalment, també a la ciutadania en

en matèria energètica: l’any 2030 almenys el 32% de

tament de les dejeccions ramaderes amb l’objectiu de

general, per tal de promoure la biomassa com a font

l’energia que es consumeix a la Unió Europea haurà

millorar la gestió medi ambiental, amb una reducció

energètica domèstica i el biogàs com a alternativa

de procedir de fonts d’energia renovable. Fa un any i

d’emissió de gasos efecte hivernacle.

d’energia a les instal·lacions ramaderes. A més de l’espai expositiu, la Fira comptarà amb diferents activi-

mig que es negociava l’objectiu de renovables, però
fins ara no s’havien pogut acostar posicions per l’en-

6A FIRA DE LA BIOMASSA DE CATALUNYA I 1R

tats paral·leles com trobades professionals, conferèn-

frontament entre els estats membres que reclama-

SALÓ DEL BIOGÀS I TRACTAMENTS DE PURINS

cies i tallers per a tots els públics. Algunes d’aquestes

ven arribar a la quota del 35% i els que apostaven per

Moltes institucions i organismes sumen forces per

activitats tindran un cost però serà molt econòmic.

no superar el 27%, entre els quals Alemanya i Polònia.

aconseguir promocionar les energies renovables. A

La Fira de la Biomassa de Catalunya, el Saló del Bio-

En aquesta línia, a Catalunya el Pacte Nacional per a

banda de l’Ajuntament de Vic, aquesta fira està coor-

gàs i el tractament de purins és un esdeveniment que

la transició energètica estableix maximitzar la utilit-

ganitzada per diferents entitats: la Generalitat de Ca-

tindrà lloc els propers 18, 19 i 20 d’octubre al Recinte

zació de les fonts d’energia renovables autòctones

talunya, a través del Centre de la Propietat Forestal,

Firal del Sucre de Vic. •

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

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

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 Patronat de turisme de la Diputació
de Lleida convoca el 30è premi turístic
internacional “Pica d’Estats”

emesos en qualsevol idioma entre el 19 d’octubre de
2017 i el 18 d’octubre de 2018.
Les 8 categories del certamen són les següents:
premsa escrita d’informació general, premsa especialitzada en viatges i turisme, ràdio, televisió, premsa

Un guardó plenament consolidat que té com a objectiu posar en valor la difusió dels

internacional (al millor treball publicat o emès a l’es-

recursos turístics del Pirineu i les terres de Lleida.

tranger), reportatge fotogràfic, Internet (portals informatius multimèdia) i, finalment, un altre adreçat

L
redacció

al millor treball dels mitjans de comunicació local de

La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de Tu-

terres de Lleida. La novetat d’aquest any és l’incre-

les terres de Lleida.

risme, convoca la trentena edició del Premi Turístic

ment de la dotació econòmica fins als 45.000 euros.

El període d’inscripció estarà obert des del 19 d’octu-

Internacional “Pica d’Estats” de Premsa, Ràdio, Tele-

En aquesta nova convocatòria, poden optar al pre-

bre al 19 de novembre de 2018, ambdós inclosos. El

visió i Internet, amb l’objectiu de difondre i posar en

mi tots els treballs periodístics relacionats amb els

jurat qualificador estarà format per reconeguts pro-

valor els diferents recursos turístics del Pirineu i les

atractius turístics de les terres de Lleida, publicats o

fessionals del món de la comunicació.•

Tot a punt per la festa de la
Guia de vins de Catalunya 2019

vins tastats de 267 cellers de les 12 Denominacions
d’Origen catalanes.
La Festa comptarà amb la participació de més 90 cellers. El lliurament dels premis tindrà lloc a les 11:30

El proper 5 de novembre al Museu Marítim de Barcelona

L

hores i distingirà els millors vins d’aquesta edició,

redacció

així com el premi honorífic a la trajectòria i els cor-

La Festa anual de la Guia de Vins de Catalunya amb la

la Guia. La cita arriba enguany dues setmanes abans

responents als millors vins de cadascuna de les vari-

presència dels vins millors puntuats en l’edició 2019,

del que ha estat habitual fins ara, a petició dels ce-

etats tradicionals catalanes, al millor vi de patrimoni

tindrà lloc el proper 5 de novembre de les 11:30h fins a

llers que veuen en la Guia una eina útil per a la cam-

i al millor vi de varietat recuperada. Un cop finalitzat

les 20:00 hores, a la Sala Gran del Museu Marítim de

panya de Nadal.

l’acte s’obrirà el tast lliure per a tots els assistents. •

Barcelona, on ja va tenir lloc la Festa del Decenni de

L’edició 2019 recollirà les puntuacions de més 1400

Per a més informació www.pcats.cat

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

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

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

La Casa del Pernil
www.lacasadelpernil.com

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

www.calenric.net
Ctra. Camprodon s/n - 17813 La Vall de Bianya - Tel. 972 29 00 15

eixprofessional.com

La Casa del Pernil - C. Dolors, 8. Olot

P

L’aposta del sector turístic per
un desenvolupament sostenible
L’estany de Banyoles ens ofereix una gran riquesa natural i paisatgística.

Catalunya disposa de molts elements per poder potenciar el sector turístic, el seu clima, la gastronomia i els seus recursos la
converteixen en una destinació de primer ordre. El sector genera a Catalunya prop de l’11% del PIB i al voltant del 13% dels llocs de
treball. Com a element econòmic de primer ordre el sector ha de ser capaç de desenvolupar productes i serveis propis d’un nou model
de turisme no agressiu, que no comprometi les generacions futures.

P
Redacció

Plans estratègics pel desenvolupament d’un turisme sostenible.
Quan pensem en turisme ens ve al cap la Costa Brava. Durant molts anys es va fer
popular el turisme de sol i platja, que comportava la construcció de grans cadenes
hoteleres. Aquest turisme es concentrava exclusivament a l’estiu i comportava, i
en alguns llocs comporta encara, massificació, sorolls i molèsties per a la població
local. Aquest turisme acostuma a donar beneficis molt reduïts i costos mediambientals molt elevats sobretot pel que ha estat la degradació del paisatge degut
a la construcció d’apartaments de manera descontrolada. Girona era en el passat
una ciutat grisa que va reviure, fa trenta-un anys, degut al Pla Especial del Barri
Vell. Més endavant, diferents plans complementaris han fet de Girona una ciutat
molt interessant per visitar i un exemple de turisme diferent. Els organismes pú(Temps de Flors) o la gastronomia. Sota el lema de “Girona tot l’any” es realitza una
promoció permanent dels esdeveniments de la ciutat. El futur del turisme urbà
passa, doncs, per no definir la ciutat en funció del negoci del turisme, és a dir la

jordi cabanas

blics han fet un esforç per desenvolupar activitats i esdeveniments basats en l’art

CA LA
MATILDE
BAR RESTAURANT
Des de 1985

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

jordi cabanas
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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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ciutat no ha d’estar pensada pels turistes. Els plans de futur han d’introduir criteris de sostenibilitat per un turisme que ha de donar respostes als problemes que
s’acostumen a reportar degut a l’impacte que té l’activitat sobre el funcionament
de les ciutats i sobre el nivell de vida dels residents: la massificació dels espais, la
pèrdua d’autenticitat i l’augment dels preus dels lloguers, un aspecte molt comentat darrerament amb la proliferació dels habitatges d’ús turístic. La ciutat de Barcelona és un destí turístic de primer ordre i pateix molts dels impactes negatius
que té aquesta activitat. El seu Pla Estratègic marca l’escenari del que ha de ser
el Turisme en un horitzó del 2020 i té com a prioritat garantir la sostenibilitat de
la destinació, incorporant als temes purament ambientals altres aspectes com la
qualitat dels llocs de treball o la relació dels ciutadans amb les empreses turístiques. Sostenibilitat doncs, no només com a un atribut de la marca, sinó com un
i tot es desenvolupen indicadors per avaluar periòdicament els avenços en el desenvolupament del turisme sostenible segons els requeriments de la certificació
Biosphere.

jordi cabanas

efecte desitjat a tota la cadena de valor que té relació amb l’activitat turística. Fins

Els requeriments del turisme sostenible. La certificació Biosphere.
La sostenibilitat turística consisteix precisament en tenir en compte les conse-

1995 amb l’objectiu d’impulsar accions i programes de desenvolupament soste-

qüències actuals i futures, tant des del punt de vista econòmic, social, cultural

nible en empreses turístiques. La marca Biosphere garanteix a través de la seva

o mediambiental, a l’hora de portar a terme un projecte de turisme. D’aquesta

marca la contribució del sector turístic al compliment dels 17 objectius del des-

manera s’aconsegueix satisfer les necessitats actuals dels turistes i també les

envolupament sostenible de les Nacions Unides. Un turisme sostenible és aquell

dels indrets d’acolliment, sense comprometre les generacions futures i al mateix

que contribueix a assolir els objectius de millora dels espais urbans i en general

temps protegint i garantint la conservació dels recursos per a la seva utilitza-

a solucionar els problemes que tenen actualment els ecosistemes. En la lluita

ció i pel seu gaudiment a llarg termini. La certificació Biosphere la porta a terme

per millorar la qualitat de vida de les persones, el turisme ha de formar part de la

l’Institut de Turisme Responsable (ITR), un organisme independent creat l’any

solució i no del problema. •

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

MÍTIC RESTAURANT — miticrestaurant@puigfranco.es — 972 740 023

Urbanizació Font Rubí, 17867 Camprodon - Girona

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

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

Soldadura orbital per a la
indústria farmacèutica

Instal·lació de calderes

Pont multivies

Connexió de dipòsits

Canonades de refrigeració i aigua calenta

Instal·lació de planta
enbotelladora d'aigua

Detall de l’interior
d’una soldadura
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