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Muntatges Industrials Puig-Reig:
experts en manteniment i
mecanització de peces de precisió

L’
Redacció

L’èxit i la competitivitat de les companyies industri-

adients, de manera ràpida i eficaç. Així mateix, la

als no depèn només dels mitjans de producció, sinó

maquinària especialitzada per a treballs de meca-

també de garantir-ne en tot moment el funciona-

nització de peces permet assolir un volum de pro-

ment i un rendiment òptim. Una de les firmes es-

ducció elevat i de la més alta qualitat.

pecialitzades en aquest àmbit a Catalunya és Muntatges Industrials Puig-Reig, SL. També coneguda

L’àmbit d’especialització de JPM és la construcció de

com JPM, és una empresa dedicada al muntatge,

maquinària i components a partir del disseny que

trasllat, manteniment, reparació i modificació de

els proporciona cada client, com ara peces úniques,

maquinària industrial des d’un vessant innovador:

sèries curtes i mitjanes i prototips per a diversos

la mecanització de peces de precisió amb finalitats

sectors industrials: metal·lúrgia, fusteria, energies

diverses.

renovables, aeronàutica, automoció, impressió,
embalatge i alimentació, entre d’altres.

Des de la seva creació el 2004, JPM té com a objectiu oferir als seus clients un servei de qualitat, per-

Un dels valors afegits de JPM és la diversitat de ma-

sonalitzat, integral, en un termini reduït i a preus

terials amb què pot treballar: per exemple, l’acer,

competitius. Per a això disposa d’unes modernes

el bronze, el ferro, l’alumini o les poliamides. Tam-

instal·lacions de 2.000 m2, situades a la comarca

bé fabrica elements en funció de les necessitats de

barcelonina del Berguedà i que permeten fabricar

cada client, bo i gestionant tot el procés des de la

maquinària de grans dimensions.

idea inicial, és a dir, fent-se càrrec del desenvolupament fins a assolir-ne el producte final.

Les particularitats de l’empresa i del sector econòmic al qual pertany, immers en un creixement i una

L’empresa també porta a terme diàriament controls

transformació constants, així com el repte de res-

de producció, informes i estudis de capacitat, tot es-

pondre a les demandes canviants dels clients, fan

merçant-hi nombroses eines de mesura. L’equip humà

de JPM una companyia oberta al futur i amb la ca-

compta amb la qualificació i l’experiència necessàries

pecció Applus+. Aquesta distinció acredita l’enfoca-

pacitat d’afrontar nous desafiaments. Actualment,

per aportar les soluciones més adequades en el camp

ment cap a una gestió eficient, el desenvolupament

treballa per reforçar i ampliar la cartera de clients a

mecànic i elèctric. La plantilla està preparada per in-

de l’activitat en el context actual i l’avaluació de les

escala internacional.

volucrar-se en tots els processos de producció sota la

oportunitats i els riscos associats.

supervisió del departament de qualitat.
A punt de fer 15 anys al mercat, JPM continua pri-

Maquinària i components a mida
Per a JPM, la col·laboració constant amb els clients és

Com a reconeixement dels esforços fets en aquest

oritzant la qualitat i la satisfacció dels clients, fita

un factor clau per donar-los un tracte personalitzat,

terreny, JPM ha rebut el Certificat de Qualitat ISO-

que l’ha situat com una de les empreses líders en

directe i professional, obert sempre a nous compro-

9001:2015, atorgat per la prestigiosa empresa d’ins-

muntatges industrials. •

misos i serveis, amb el propòsit de satisfer-ne les expectatives i establir-hi vincles de confiança.
L’estructura empresarial i les instal·lacions de la
companyia fan possible oferir les solucions més

Per a més informació:

MUNTATGES INDUSTRIALS PUIG-REIG S.L.
Pol. industrial Can Vidal, carrer A nau 2
08692 - Puig-reig
info@muntatgesindustrials.com
+34 938 381 933
www.muntatgesindustrials.com
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El futur de la pime i la revolució
de les cadenes de blocs
(blockchain)

bren actualment. També pot ser un sistema per provar de manera automàtica la identitat d’una persona,
però sobretot s’ha utilitzat per assegurar la traçabilitat de les operacions de logística.
Utilització de les cadenes de blocs o blockchain a
les empreses

EL passat 16 de novembre PIMEC Girona va impulsar una jornada sobre el Blockchain.

A mitjans d’aquest any sortia a la premsa que una em-

Molts experts han qualificat l’aparició d’aquest nou concepte com la revolució

presa de la Garrotxa era la pionera en l’ús del blockc-

tecnològica més important des de l’aparició d’internet. Efectivament fa temps que

hain amb l’adquisició de matèria primera d’Àustria per

aquesta paraula apareix als mitjans de comunicació. Sembla que les grans empreses

tal de ser utilitzada a Sant Joan les Fonts. L’operació es

comencen a destinar recursos i equips de professionals a investigar les possibilitats

va fer utilitzant Batavia, el projecte global de comerç

d’aquesta tecnologia. Però realment què és el Blockchain i com pot ajudar a les PIMES a

exterior basat en la plataforma blockchain d’IBM i de-

millorar en el seu dia a dia?

senvolupat conjuntament amb un consorci de bancs
format per CaixaBank, Commerzbank, Erste Group,

Redacció

Bank of Mont-real i UBS. Bàsicament IBM Blockchain

Q

proporciona suport a la seva web per transformar

Què vol dir cadena de blocs o blockchain?

recompensa econòmica. Cada deu minuts crea una

pràctiques de gestió i negoci per diferents sectors.

Algunes vegades s’ha descrit de forma senzilla

còpia i, per tant, crea una cadena de blocs, d’aquí el

Alastria es defineix com una associació sense ànim

Blockchain com un gran llibre de comptabilitat que

nom de Blockchain que té el sistema. D’aquesta ma-

de lucre que neix per a la creació d’ecosistemes digi-

registra totes les transaccions que tenen lloc de

nera es crea un gran llibre comptable fragmentat que

tals posant a disposició de les empreses una xarxa

manera descentralitzada. En aquests moments les

registra els moviments de bitcoins o moneda virtual.

col·laborativa. Les PIMES en poden ser sòcies per 500

transaccions les garanteix una entitat externa, sigui

Un gran llibre comptable consultable des de qual-

euros a l’any. S’utilitza molt per facilitar la captació de

un banc o bé una institució pública que garanteix el

sevol part del món en el qual tot el que s’hi escriu és

clients que prèviament han acceptat cedir les seves

valor de la moneda. Quan la moneda és virtual –per

immutable, és a dir que no pot ser eliminat ni editat

dades, localitzant els més interessants a través de la

exemple el famós Bitcoin- hi ha d’haver un sistema

ja que encara que destrueixis un ordinador segueixen

seva identitat digital. Àlex Puig, fundador de Caelum

que garanteixi que una unitat monetària serà gas-

havent-hi milers d’ordinadors amb les dades regis-

Labs i impulsor de la xarxa Alastria, comenta que les

tada només una vegada. Blockchain és una respos-

trades. Aquest sistema obre la porta a reemplaçar la

petites empreses podrien en un futur utilitzar també

ta a aquest problema ja que evita la doble despesa

confiança en les institucions per la veritat matemàti-

blockchain per automatitzar els sistemes de compta-

garantint un únic ús de la moneda, sense que siguin

ca però, sobretot, crea un marc per a moltes innova-

bilitat i gestió. Si blockchain vol dir abaratir costos, eli-

necessàries institucions intermediàries. La garan-

cions, per exemple certificar la propietat industrial o

minar intermediaris que no aporten valor i simplificar

tia s’aconsegueix descentralitzant els processos a

intel·lectual fent d’agència de drets o actuant com un

els processos, segurament es pot afirmar que el futur

través d’una xarxa global d’ordinadors i per tant de

notari. Dona solucions pràctiques a l’enviament de re-

de la PIME passa per la utilització del blockchain. Real-

persones a tot el món que creix cada dia i que a can-

meses de diner a qualsevol país ja que es podrien fer

ment els canvis que venen són importants i cal estar

vi d’emmagatzemar una còpia de la xarxa reben una

a cost zero evitant les comissions usuràries que es co-

preparats perquè estan a la cantonada. •
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La consciència del nostre joc
interior ens ajuda a millorar a
l’esport i a la feina.

Les claus del joc interior
Galwey ens diu que el joc interior té 3 aspectes fonamentals: Consciència per poder reconèixer quina
és la situació realment, Elecció per poder evolucionar en la direcció desitjada i Confiança en els propis
recursos per poder canviar les coses. Les reflexions
de Galwey recorden la logoteràpia de Viktor Fran-

L’origen de la paraula coach va relacionada amb la paraula cotxe i té els seus orígens en el

kl, neuròleg i psiquatre austríac que va sobreviure

poble hongarès de Kocs, aturada obligada dels viatgers del segle XVI. Aquesta ciutat es va

des del 1942 fins al 1945 en diferents camps de con-

fer molt famosa per la comoditat dels seus carruatges amb suspensió. L’origen de la paraula

centració nazis. D’aquestes experiències en van

coach prové, per tant, d’un element per transportar persones. El coaching actual d’alguna

sortir part de les seves teories sobre la recerca de

manera també pretén facilitar el viatge de les persones des del lloc on son cap al lloc on

sentit de les accions com a eina de motivació per

voldrien o haurien d’estar en el seu camí de millora. Existeix una idea força generalitzada

sobreviure i la logoteràpia com a tècnica curativa.

de què l’esport ha tingut una influència directa amb el coaching que actualment es fa a les

Les conclusions de Viktor Frankl remarquen que la

empreses. Però analitzant la història del coaching hi veiem moltes influències pròpies de

por excessiva pot portar a fer que passi allò que te-

la història del pensament i de l’evolució que al llarg dels temps han tingut la concepció

mem. La por a equivocar-nos ens pot portar a l’er-

de la persona i l’anàlisi de la ment humana, i potser menys la influència de les tècniques

ror. Viktor Frankl proposava també calmar els pen-

pròpiament esportives. De tota manera, si cal trobar alguna influència directa de les

saments negatius jugant a quants errors es poden

tècniques esportives sobre el coaching aquesta és l’aportació de Timothy Galwey.

cometre o bé aplicant el sentit de l’humor necessari per distanciar-se del problema. En definitiva, es

T
Redacció

tracta també de deixar de banda les interferències

Timothy Galwey, nascut a Sant Francisco l’any 1938,

El joc interior en l’esport i en la feina

per actuar de manera més efectiva. Centrar l’aten-

va descobrir el “ joc interior” com una tècnica de mi-

Per tant, segons les teories de Galwey, perdent part

ció allunya el soroll de la nostra ment. Frankl deia

llora en l’esport, concretament en el tenis, esport

del control estem ajudant a guanyar creativitat i

que el desig és el pare del pensament i Galwey diu

que el mateix Galwey va practicar a la Universitat

eficàcia. Només quan el repte és vist com un joc, la

que el desig és el que pot aconseguir que centrem

de Harward. El concepte de “ joc interior” és una cosa

persona pot desenvolupar tot el seu potencial. Per

l’atenció. Aquest darrer aspecte és clau per enten-

tan senzilla com aprendre a mirar les coses d’una

tant la millora no es pot imposar. L’entrenador no-

dre que es parli tant de motivació: es necessita

manera diferent. Tothom veu els obstacles exteriors

més pot marcar objectiu i aplanar el camí, però el

motivació per desenvolupar les capacitats. Només

de les coses, és a dir els problemes concrets com a

propi jugador és l’únic que pot posar en marxa el pro-

escoltarem de veritat i, per tant, recordarem més

reptes a superar; Galwey però va posar sobre la taula

cés de millora. Aquestes teories les va aplicar a una

fàcilment allò que ens desperti interès. No ho es-

també els obstacles que hi ha dins de la ment de cada

gran empresa de telefonia que havia de passar d’una

coltarem si donem per fet que ja ho sabem tot, que

jugador o bé de cada persona que s’enfronta amb els

situació de monopoli a competir obertament al mer-

no ens aporta res o que ja sabem anticipadament

reptes que li presenta el seu lloc de treball. Els seus

cat. Calia millorar l’amabilitat i el tracte al client dels

el que ens diran. Per tant, la por ens bloqueja, però

conceptes fan que sigui reconegut per alguns com el

operadors. Galwey va veure que la solució era la falta

la prepotència també pot ser una interferència que

pare del Coaching, ja que entén que el paper de l’en-

de consciència del problema i va establir que havien

fa disminuir el rendiment.

trenador, o del directiu en el cas de les empreses, ha

d’apuntar en cada entrevista el grau d’irritació del

L’interior dels nostres interlocutors aquest de les

de ser apropar la persona cap a un entorn de confi-

seu interlocutor. Un nivell molt alt d’irritació el con-

aportacions de Timothy Galwey al coaching actual,

ança i fins i tot de diversió en el qual, igual que també

trarestaven amb un grau molt alt d’amabilitat. Això

podem destacar el reconeixement de què hi ha un

fan els nens, pugui sortir el millor de nosaltres ma-

permetia deixar de banda el diàleg interior i per tant

joc interior que es desenvolupa a l’interior dels treba-

teixos de forma espontània, sense les interferències

les interferències i concentrar-se en els detalls. Efec-

lladors de les empreses i el joc interior és tan impor-

de la nostra part més racional que jutja i critica, in-

tivament, en el seu llibre “El joc interior del treball”

tant com el joc exterior. Per tant cal tenir en compte

tentant sempre demostrar el seu valor, guanyar re-

planteja la fórmula R=P-I, és a dir rendiment és igual

que moltes vegades el principal obstacle per tal de

coneixement i no cometre errors.

al potencial menys les interferències.

què les coses surtin bé som nosaltres mateixos. •
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LA VALL
DE RIBES.

UNA TERRA DE
MUNTANYA QUE
S’OBRE AL VISITANT

Al Nord Oest de la comarca del Ripollès, la Vall de Ribes està
esculpida per tres rius que conflueixen al poble de Ribes, donant
personalitat a la capital econòmica de la vall, el Freser, el Rigat
i el Segadell. Per tant, l’aigua que erosiona les valls conviu
amb les muntanyes, la més alta de les quals és el Puigmal amb
prop de tres mil metres. Ja dins de la Vall de Núria, aquestes
mateixes muntanyes ofereixen al visitant la possibilitat de
practicar tota mena d’esports d’hivern, o bé caminar
entre pobles amb molta personalitat. Cada indret
desplega tot un potencial amb gastronomia,
arquitectura i paisatge que impressiona
al visitant.

Vall de Núria

Eix professional
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Vista general de Pardines

ELS MUNICIPIS

Ribes de Freser és el centre econòmic i administratiu
de la Vall. La confluència del rius Freser, Rigat i Sega-

dell simbolitzen la tendència dels habitants de la zona
a confluir a Ribes, sobretot els dissabtes de mercat i
pels serveis bàsics. La proximitat de les estacions d’esquí, el clima i l’aigua mineral l’han convertit en un lloc
d’estiueig privilegiat. Campelles al sector sud de la

La Vall ofereix la
possibilitat de veure
o practicar esport
d’alta competició, amb
curses de muntanya i
ascensions a grans cims,
però també la pràctica
del senderisme pels
itineraris naturals.

Vall de Ribes ha estat considerat com la porta d’entra-

Eix professional

E
redacció

Imatge de la Vall de Núria ben nevat.

Església de Sant Martí de Campelles.

da natural a la Vall. Aquest municipi va tenir una forta
personalitat en el passat, de la qual en són testimonis

hi ha l’església amb restes de les cases i de l’antic cas-

tiplicant, sobretot amb la difusió dels esports d’hi-

actualment l’església de Sant Martí i una antiga torre

tell que va donar lloc a la baronia. Cal destacar, dins

vern i de l’excursionisme. Avui dia, Núria és sinònim

medieval que denota la seva importància estratègica.

el municipi de Toses la població de Dòrria per la seva

d’una estació de muntanya a l’hivern amb una molt

Situat al centre del territori podem trobar el municipi

bellesa i les seves pintures romàniques de l’església

bona oferta esquiable, oferint activitats per a tota

de Pardines, amb la seva població repartida en dife-

de Sant Víctor.

la família que continuen també els mesos d’estiu.
La pràctica del senderisme és també molt impor-

rents veïnats. Destaca la capella romànica de Santa
Magdalena de Puigsac. Antigament fou un poble em-

Queralbs i la Vall de Núria. Queralbs ha estat un

tant a la zona ja que la Vall està envoltada de cims

murallat. D’aquesta antiga muralla se’n conserven les

poble de pastors que ha tingut una important tra-

molt coneguts i atractius que formen el que s’ano-

restes d’un portal que donava accés al poble, tres ar-

dició minera i de fargues, la qual cosa actualment

mena l’Olla de Núria.

cades i una torre circular. Planoles és un poble hereu

forma part del seu atractiu turístic, juntament amb

del creixement aconseguit a l’època de les fargues, de

l’església de Sant Jaume de Queralbs. Consagrada

UN RECORREGUT PER LA HISTÒRIA: EL ROMÀ-

l’arribada del tren i també de l’afluència del turisme.

l’any 978 en plena època del romànic és un edifici

NIC, ELS CASTELLS I EL NOUCENTISME

Actualment la seva situació l’ha convertit en un muni-

excepcional que conserva el seu porxo amb un se-

Les coves i la prehistòria: molts dels atractius que té

cipi de segones residències amb una molt bona oferta

guit de columnes amb capitells historiats. Dins ma-

actualment la Vall de Ribes s’han anat gestant en el

turística de muntanya. Destaquen pel seu interès na-

teix de l’església hi ha una còpia del retaule de Sant

passat. La riquesa de les coves i els abrigalls natu-

tural les seves obagues, un espai ombrívol amb arbres

Jaume de Queralbs, un retaule gòtic de fusta que a

rals han fet de la Vall de Ribes un lloc habitat des de

centenaris que adquireixen tonalitats vermelloses a la

través de vinyetes explica escenes religioses i és un

la Prehistòria. No és estrany per tant que l’arqueò-

tardor.

testimoni del sentiment religiós de l’època. El San-

leg Eudald Carbonell, reconegut mundialment, co-

tuari de la Mare de Déu de Núria és, però, el referent

mencés entre aquestes muntanyes una carrera que

Toses, conegut actualment per la carretera, la co-

més important de la zona pel viatger: situat a una

el portà cap a les descobertes espectaculars d’Ata-

llada, i per l’estació del tren, té els orígens en la ra-

alçada que frega els dos mil metres, trobem un san-

puerca.

maderia. Efectivament, Toses era un lloc de pastura

tuari que fou i és encara un lloc de peregrinatge per

molt conegut a l’època de la transhumància pirinen-

visitar la capella de Sant Gil al qual se li atribueix la

El Romànic: als pobles de la Vall de Ribes l’art ro-

ca. Els efectes de la construcció del tren van donar a

virtut de curar malalties, i la de ser un remei con-

mànic hi va deixar una empremta que actualment

conèixer el municipi per la seva estació, que avui fun-

tra la infertilitat. La primera màquina elèctrica del

encara podem apreciar. A l’església de Dòrria hi po-

ciona com a restaurant. El poble encara conserva el

tren cremallera va arribar al Santuari l’any 1931. Des

dem trobar un conjunt complert de pintures murals

record de la seva tradició ramadera. Al final del poble

d’aquell any l’augment de visitants s’ha anat mul-

situades a la volta de canó de la nau única. A Ribes

ⴀ 匀漀爀琀椀搀攀猀 愀洀戀 爀愀焀甀攀琀攀猀 挀愀搀愀 挀愀瀀 搀攀 猀攀琀洀愀渀愀⸀
ⴀ 䌀甀爀猀漀猀 椀 挀氀愀猀猀攀猀 搀ᤠ攀猀焀甀 瀀愀爀琀椀挀甀氀愀爀猀 椀 挀漀氀⸀氀攀挀琀椀瘀攀猀⸀
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L’església de Santa Maria de Ribes és d’estil romànic.

Monument a la moneda ibèrica, a Planoles.

de Freser podem trobar, a l’interior de

exemples d’arquitectura romànica del

l’Església de Santa Maria una repre-

territori, amb un campanar molt inte-

sentació del Baldaquí de Ribes, una de

ressant amb arquacions llombardes.

les millors peces de pintura sobre tau-

Destaca també d’aquesta construc-

la del romànic català. Destaca també

ció la porta ferrada de l’església amb

l’església de Sant Marcel de Planès del

un forrellat de ferro d’ornamentació.

segle XI, un exemple d’arquitectura

Dins del temple hi ha una còpia fidel

Els Castells: un dels símbols, encara

amb el pont de l’estació del Cremalle-

romànica rural, amb un frontal d’al-

de les pintures romàniques a partir de

visible, de les lluites del passat és el

ra. La nova església parroquial de Ri-

tar fet amb un treball d’estuc i pintura

les originals dipositades actualment

desplegament d’un seguit de castells

bes es considera un dels seus edificis

molt original. Hem citat anteriorment

al MNAC. Combinant l’art romànic i la

i de torres de defensa que actualment

més representatius, juntament amb

l’església de Sant Jaume de Queralbs

música, Romànic en Viu és un cicle de

són testimonis solitaris de la voluntat

altres elements que ajuden a donar a

amb el seu porxo compost per 6 arcs,

concerts de petit format que perme-

de defensa del territori i dels seus ha-

Ribes el caràcter que té actualment.

un dels més ben conservats. És molt

ten fer un viatge a través de la música i

bitants: Queralbs, Sant Pere de Ribes

interessant també el romànic de Sant

apreciar amb tots els sentits la bellesa

o Campelles en són exemples que ac-

GAUDIR DEL PAISATGE: OFERTA

Cristòfol de Toses, un dels millors

de les ermites romàniques.

tualment poden ser visitats.

ESPORTIVA I SENDERISME

Actualment la Ruta de les Centrals
Hidroelèctriques del riu Freser ens
convida a descobrir el patrimoni
de l’energia hidràulica existent
des de Queralbs fins a Ribes.

La Vall ofereix la possibilitat de veure
El Noucentisme: interessat en l’es-

o practicar esport d’alta competició,

El
Llac
RESTAURANT

tudi del romànic, l’arquitecte Josep

amb curses de muntanya i ascensi-

Danés ja dins el segle XX com a ar-

ons a grans cims, però també la pràc-

quitecte municipal de Ribes va ser un

tica del senderisme pels itineraris

Ctra. N-260, Km 128
17534 Campelles
Telèfon 972 72 71 51
web restaurantelllac.guiacat.cat

clar representant del que es va ano-

naturals, alguns d’ells dins els Espais

menar noucentisme arquitectònic o

Naturals i a la porta del Parc Natural

regionalisme. Va dissenyar l’estació

Capçaleres Ter i Freser. Cal remarcar

de Núria tal com la coneixem avui dia

que a la Vall de Ribes hi ha un centre

Puigcerdà / França

Collada
de Tosses

Núria

Can Fosses
Càmping Masia

La Molina
Masella
Planoles
Ribes de Freser
Olot / Girona
Ripoll

ANNA
Ventolà

Telèfon
972 72 72 60
email
ventolaanna@gmail.com

· Núria

Puigcerdà ·

La Molina ·

• Ventolà

· Queralbs

Planoles ·
· Ribes de Freser
< a Barcelona N-152

RESTAURANT

Plaça Constitució
17534 Ventolà
Ribes de Freser

· Ripoll

Olot ·
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Detall d’un dels típics carrers de Queralbs.

Fornells de la Muntanya situat al bell mig de la collada de Toses.

d’entrenament amb itineraris de diferent dificultat,

i que dona a conèixer arreu la Vall és Aigües de Ri-

alguns dels quals permeten utilitzar OTR (Open Trail

bes. Aquesta empresa va néixer juntament amb el

Races), és a dir una aplicació que permet fer curses

turisme que acudia a la zona valorant les aigües de

virtuals. El territori ofereix també moltes opcions

les fonts del Taga. Actualment l’empresa Max Plàstic

pels amants de la BTT amb la possibilitat de partici-

té a la zona la seu central del grup i continua la tra-

par en activitats esportives. Pels amants de les vies

dició industrial amb capacitat productiva en injecció

ferrades, fa dos anys a Ribes es va inaugurar una via

de plàstic convencional i injecció de components per

de 1.600 espectadors repartits per les diferents ac-

ferrada construïda sobre un tipus de roca volcànica

sectors diversos. La indústria puntera es manté viva

tivitats en tots els pobles de la Vall. Cinc anys doncs

anomenada granòfir. És una via d’iniciació pensada

i es combina amb una oferta hotelera, gastronòmica

dedicats al cinema social i compromès, afegint-hi

per un públic familiar, que permet gaudir de vistes

i comercial que aposta pel producte de proximitat i

enguany els temes de medi ambient i muntanya. El

espectaculars.

per la qualitat en el servei.

Festival Gollut és una més de les activitats que amb

Als pobles de la Vall de
Ribes l’art romànic hi
va deixar una empremta
que actualment encara
podem apreciar.

els anys s’han anat consolidant a la Vall de Ribes com
DESCOBRIR LES CENTRALS HIDROELÈCTRI-

LES ACTIVITATS: EL FESTIVAL GOLLUT DE RIBES ,

Valldansa, festival de música i dansa que es fa al mes

QUES, LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS

VALLDANSA I LES FIRES ESPECIALITZADES

de juliol i tot un seguit de fires especialitzades i rela-

El passat industrial de la Vall de Ribes té els seus

En realitat els golluts, o els malalts de goll, eren el re-

cionades amb el territori.

orígens en la construcció de canals i salts d’aigua al

sultat d’una vida aïllada a les muntanyes amb una di-

curs del riu Freser entre els anys 1872 i 1919. Actual-

eta repetitiva i mancada de iode que en alguns casos

La Vall de Ribes apropa els Pirineus a l’àrea metropo-

ment la Ruta de les Centrals Hidroelèctriques del

podia retardar el creixement. Aquest fet va passar

litana. A una hora de Barcelona i amb la possibilitat

riu Freser ens convida a descobrir el patrimoni de

a l’imaginari popular i va donar lloc a tota mena de

de connexió ferroviària es converteix en un indret

l’energia hidràulica existent des de Queralbs fins a

llegendes com l’existència d’una raça autòctona de

proper per experimentar les sensacions del contac-

Ribes. Aquestes obres van permetre comptar amb

nans. La imaginació és també la matèria primera del

te amb la muntanya i la natura, o bé per conèixer la

energia elèctrica per a la creació de la colònia de Can

cinema i enguany el Festival Gollut de Ribes tancava

gastronomia i la història de pobles entranyables,

Recolons. Sens dubte però la marca més coneguda

aquest novembre la seva cinquena edició amb més

que obren les portes als visitants. •

Mas La Casanova

• Queralbs

<

Residència
Casa de pagès
Turisme rural
Queralbs
El Ripollès

a
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Especialitat en arrossos
Carns a la brasa
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Servei de carta
Esmorzars
Vermuts i menjar per emportar

Hostal Can Serra
Des de 1942 - Cuina tradicional i familiar

• Ribes de Freser

• Ripoll

Puigcerdà
• Planoles
• Ribes de Freser
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Marc Cortés

,

consultor d’estratègia digital

“Les polítiques d’empresa
basades en la retenció del
talent són un problema”

Pocs àmbits generen tants interrogants com la revolució digital, cridada a reinventar contínuament el taulell de joc empresarial.
Tot i que aquest escenari no admet pronòstics amb garanties, un dels experts que hi poden llençar més llum és Marc Cortés. Llicenciat
en Dret per la UAB i MBA per ESADE, compagina la docència amb la seva tasca com a soci i director general de RocaSalvatella. Des de 1999
es dedica a la consultoria estratègica i al desenvolupament d’empreses en línia. Especialitzat en màrqueting digital, nous models de
negoci i publicitat interactiva, col·labora amb els mitjans de comunicació i és autor de diversos llibres, com ara Nanobloging (UOC,
2009), el primer llibre en castellà sobre aquesta temàtica.

Cèlia Roca
L’economia digital està transformant l’estructura i

Els organigrames piramidals podrien tenir els dies

ció. En segon lloc, han d’orientar-se als indicadors de

els models de les organitzacions. Com hi impacta?

comptats, doncs.

negoci. Si perden de vista els objectius comercials, po-

Les empreses digitals han canviat la manera de generar

Les empreses han de ser més líquides, i això exigeix un

den tenir problemes amb la digitalització. Fa deu anys,

i lliurar valor. Estem acostumats a organitzacions que

canvi de paradigma. Fins ara, s’organitzaven per àrees

molts pensaven que la transformació digital consistia

produeixen i venen bens, però les companyies digitals

o departaments en funció d’una jerarquia, sovint ba-

a rebre molts m’agrada a les xarxes socials. Això no fa

sovint no els creen, sinó que els aprofiten d’un tercer

sada en l’edat [dels empleats]. Això és limitant, perquè

la companyia més rendible o eficient. És una qüestió

per a fer-ne negoci, com Airbnb o Booking, aconseguint

no permet que el talent més jove o inexpert hi emer-

d’imatge que s’ha de convertir en valor. Finalment, les

també que tots els processos siguin més ràpids. Les cinc

geixi, ni que els departaments treballin de manera col·

empreses han de ser responsables amb el present i el

companyies que més cotitzen en Borsa són d’origen

laborativa.

futur: han de garantir la sostenibilitat del negoci, però
també detectar noves oportunitats.

digital, i s’estima que aquelles que lideraran l’economia
dintre de vint anys encara no s’han creat o són tan re-

Per tant, què haurien de fer les empreses per

cents que poca gent les coneix.

aprofitar les oportunitats que ofereix l’economia

Un estudi recent de Fujitsu afirma que la manca de

digital?

personal amb habilitats digitals és el principal hàn-

Difícil d’assimilar.

En primer lloc, han d’entendre que els models de tre-

dicap de les empreses per afrontar aquest repte.

Les empreses digitals han canviat l’economia i el com-

ball tradicionals no són sostenibles. Com deia Stephen

El coneixement avança cada cop més ràpid i això fa di-

portament dels consumidors i hem d’adaptar-nos a les

Hawking, la intel·ligència és la capacitat d’adaptar-se al

fícil que una empresa arribi a aconseguir tota la capa-

noves regles de joc. Això afecta les organitzacions amb

canvi. I això implica preparar-se per al futur, sent més

citació que necessita per si mateixa. Cal que entengui

organigrames jerarquitzats. El món actual demanda

obertes, entenent que necessitaran un suport extern.

que no podrà tirar endavant sola. Per exemple, una

més velocitat, amb estructures més aviat planes, basa-

També han de ser creatives: mirar l’entorn amb uns al-

companyia d’automoció que vulgui explotar el nego-

des en la meritocràcia i en les connexions amb l’entorn.

tres ulls i provar nous sistemes d’organització i produc-

ci dels cotxes connectats i que té un 80% d’empleats
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enginyers difícilment tindrà coneixements sobre serveis de mobilitat. Davant d’això, pot triar entre canviar gairebé tota la plantilla i cercar experts en aquest
tema o analitzar qui en sap i com apropar-s’hi. Hi ha
diverses maneres de fer-ho: recórrer a acceleradores
d’empreses, demanar ajut a altres companyies, com
ha fet BMW amb el projecte BMW Garage... La clau és
relacionar-se amb l’ecosistema empresarial.
I com ha de ser la relació amb el talent incorporat?

Les empreses han de
ser responsables amb
el present i el futur:
han de garantir la
sostenibilitat del
negoci, però també
detectar noves
oportunitats”

Les polítiques d’empresa basades en la retenció del talent són un problema. Quan es donen, s’acaba treba-

Les cinc companyies
més cotitzades en
Borsa són d’origen
digital, i s’estima que
aquelles que lideraran
l’economia dintre
de vint anys encara
no s’han creat o són
tan recents que poca
gent les coneix”

llant amb un talent mediocre perquè s’augmenten els

Un altre dels resultats de la revolució digital és

sous i es donen responsabilitats per evitar que un pro-

l’auge de l’economia col·laborativa. Com està can-

fessional marxi. Encara que sigui un bon treballador,

viant la nostra manera de treballar?

Segons l’associació IAB Spain, la inversió en publi-

potser s’acomoda en aquesta relació i això pot enviar

És una gran oportunitat, ja que permet que els recur-

citat digital va augmentar a l’Estat espanyol un

un missatge erroni a la resta d’empleats. Soc més par-

sos desaprofitats siguin més eficients: per exemple,

9,1% el 2017 i s’estima que ho farà al voltant del

tidari de parlar de liderar, d’acompanyar, de fer créixer...

posar un pis buit en lloguer a un lloc web. L’economia

15% enguany. Com s’explica aquest boom?

El talent ja no es basa només en la retribució econòmi-

col·laborativa ens dona l’oportunitat d’avançar com

Estem incorporant maneres més eficients de fer màr-

ca, sinó més aviat en el compromís. Tampoc no passa

a societat i ser més sostenibles i madurs. Una part ha

queting, però per a això cal definir primer quines són les

tan temps a les companyies com abans. Té tendència a

evolucionat cap a un vessant més mercantilista, però

millor solucions i aplicar-les. El màrqueting digital, com

moure’s, a cercar nous reptes i empreses que compar-

no sabem si la tònica acabarà sent aquesta.

l’analògic, també exigeix neurones i que l’empresa no

teixin els seus valors.

perdi de vista els seus indicadors.
Parlem ara de màrqueting en línia. Un dels desafia-

A Barcelona no en falten. Per què creu que ha esde-

ments que planteja és l’aprofitament del Big Data.

Quins punts forts té la publicitat interactiva en re-

vingut un referent en el camp d’economia digital?

Les empreses en treuen prou partit?

lació a la tradicional?

Aplega unes característiques que la fan especial: un

M’estimo més referir-me al concepte de Big Question.

L’objectiu de la publicitat no ha canviat, però sí ho ha

clima atractiu, la capacitat de generar talent gràcies a

Big Data vol dir tenir moltes dades i màquines que les

fet la manera de transmetre els missatges i les eines

un sistema educatiu molt potent i una cultura empre-

processen i ajuden a treure’n conclusions. No obstant

emprades. Amb la publicitat digital, utilitzem recursos

nedora, a més d’acollir esdeveniments com el Mobile

això, la pregunta que un s’ha de fer té a veure amb el

més útils, com ara l’analítica web, que ens ajuden a de-

World Congress. Això sí: cal que l’Administració empe-

negoci: de quines dades disposo i com les puc aprofi-

terminar si funciona o no. També es pot monitoritzar la

nyi i que continuem treballant per a no perdre tot allò

tar? De vegades, les companyies no saben què fer-ne.

navegació dels usuaris per oferir-los una publicitat ade-

que s’ha aconseguit.

Això li va passar a les operadores de telefonia mòbil:

quada a les seves necessitats. Si hi ha una visió de nego-

disposaven de les dades del roaming dels turistes que

ci, la publicitat digital pot ser molt efectiva.

Quin paper hi desenvolupa l’ètica en un món digi-

entraven a un altre país, però no en feien ús. RocaSal-

tal, global i connectat? Anem cap a societats més

vatella va desenvolupar un projecte amb Telefónica

Tot i que alguns experts van vaticinar-ne la mort per

justes o s’hi accentuen les diferències?

perquè n’obtingués valor de negoci. Per exemple, mo-

aquestes dates, les xarxes socials continuen sent

Un dels factors que han de tenir en compte les empre-

nitoritzant els telèfons que entren a un altre país per

plenament vigents. Com poden ajudar l’empresa?

ses intel·ligents és el propòsit de ser més ètiques pel que

saber quants dies hi passen els propietaris, on van, on

S’han transformat en una eina molt potent, tot i que cal

fa a la tecnologia. Hem banalitzat el concepte de dada,

dormen, quines ciutats visiten després...

saber-la utilitzar. Són un mitjà de comunicació que hem

informació i persona, així com l’impacte social que el món

equiparat als mitjans tradicionals, com ara la televisió

digital pot tenir. Parlem dels efectes des del punt de vis-

També guanya punts el blockchain. Què és exacta-

o el telèfon, però que té unes altres regles de joc. Cada

ta dels negocis, però no des d’una perspectiva social.

ment i quin potencial ofereix?

empresa hauria d’establir-ne les seves —per exemple,

Una mirada responsable i basada en uns valors hauria

És una tecnologia amb un paradigma diferent del d’In-

definir quins temes s’hi tocaran i quins no— i entendre’n

de permetre democratitzar-nos més, tenir accés a més

ternet. Es basa en una estructura tecnològica descen-

les conseqüències d’emprar-les. Per exemple, els indivi-

informació i poder compartir-la, donar veu a aquells

tralitzada, on la informació no s’emmagatzema en un

dus han de saber que el contingut que s’hi comparteix

que en tenen menys, apropar situacions anòmales a un

servidor, sinó en diversos ordinadors interconnectats;

pot tenir un impacte per a l’organització on treballen.

coneixement global que permeti prendre decisions so-

qui en certifica els processos no són les autoritats clàs-

Des del punt de vista empresarial, han donat poder els

bre aquestes qüestions...

siques, sinó cadascun de nosaltres amb els nostres or-

usuaris, ja que poden interactuar amb les organitzaci-

dinadors interconnectats. Això genera una incertesa al

ons i generar opinió. Malgrat tot, i encara que porten

Una economia digital ens dona més llibertat o afavo-

voltant d’aquest concepte. Des del punt de vista tecno-

temps amb nosaltres, és d’hora per saber quina és la

reix la manipulació per part de les grans corporacions?

lògic, el podem definir com un sistema de codi que per-

millor manera d’utilitzar-les.

Prefereixo plantejar-m’ho així: quin és el valor que em

met verificar processos mitjançant cadenes de dades.

pot donar una empresa pel fet de disposar de les meves

Quant a la utilitat, tenint en compte que les informaci-

A punt d’iniciar el 2019, moltes empreses estan

dades? Si això fa que m’ofereixi serveis que em facilitin la

ons validades no es poden esborrar, podrien servir per

tancant els seus plans de màrqueting. Quin consell

vida, probablement me’n preocuparé menys. De tota

fer contractes diferents. Per exemple, modificar el con-

els donaria?

manera, la política de tractament de dades ha de ser

tracte de lloguer d’un cotxe connectat, mitjançant allò

Que no facin cap estratègia digital de manera indepen-

pública, transparent i basada en acords globals. Això po-

que es coneix com smart contract. També podem cen-

dent. Aquest no ha de ser l’objectiu, sinó tenir clars l’es-

dria ser un avantatge competitiu: escolliré aquella em-

trar-nos en com es transforma l’economia, amb l’ús de

tratègia i el pla d’acció de l’empresa i que les eines digi-

presa que m’expliqui clarament què farà amb les meves

criptomonedes com Bitcoin. De tota manera, a banda

tals ajudin a assolir-ne les metes. Aquests recursos són

dades. Crec que som lluny d’aquest escenari, però hem

de les criptomonedes, aquesta tecnologia ha de conso-

fonamentals, però no pas per ells mateixos, sinó com

d’exigir un model pactat al voltant de l’ètica de les dades.

lidar una proposta de valor real.

una part del tot. •

12 | Promoció econòmica

La diputació de girona dona suport al teixit
empresarial a través d’una nova línia de
subvencions a les entitats locals.

8,7% dels recursos disponibles aniran a cobrir les necessitats d’aquells Ajuntaments petits, de menys de
deu mil habitants, que no disposen de tècnics per la
promoció econòmica local. Un 7,3% anirà destinat a
finançar actuacions de promoció i dinamització del
comerç local. Un 24% anirà destinat als ens locals

La Diputació de Girona destinarà l’any 2019, 692.500 euros per subvencionar projectes

adherits a la Xarxa XSLPE per elaborar documents

i activitats de planificació, promoció i desenvolupament econòmic local a les

de planificació sectorial i plans d’actuació en àmbits

comarques gironines. Els beneficiaris podran ser els Ajuntaments, les Mancomunitats,

concrets de desenvolupament local com polígons

els Consells Comarcals, els consorcis, les societats municipals i les entitats no

industrials, espais d’allotjament empresarial, co-

lucratives. Es finançaran les accions o els projectes realitzats entre el passat 1 de

merços o mercats. Finalment un 20% dels recursos

novembre de 2018 fins al 31 d’octubre de 2019. Les sol·licituds es podran presentar a

s’adreçarà als ens locals adherits a la Xarxa pel que

partir del mes de gener.

s’anomena projectes singulars de desenvolupament
econòmic.

Redacció

L

comarques gironines han de ser els instruments per

Els eixos estratègics de DIPLAB es basen en la vo-

nera anticipada la convocatòria de cinc línies de sub-

aconseguir l’objectiu principal de millorar la produc-

luntat de ser un laboratori de noves idees per tal de

vencions que tenen com a objectiu impulsar el crei-

tivitat i la competitivitat de les empreses.

donar suport a les empreses de les comarques giro-

La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat de ma-

nines, fomentar la creació de noves iniciatives, donar

xement econòmic dels municipis de les comarques
gironines. DIPLAB és una iniciativa de la Diputació de

De cara al 2019 hi ha cinc línies de subvenció obertes.

suport als emprenedors, facilitar la utilització de les

Girona, de fet és un laboratori que vol generar nous

El 40% dels recursos es destinaran a fomentar pro-

noves tecnologies i finalment posar a disposició dels

projectes capaços d’impulsar l’activitat econòmica i

jectes i accions dels ens locals, adherits a la Xarxa de

agents econòmics espais d’intercanvi d’idees per aju-

la creació d’ocupació. DIPLAB és també la resposta

Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la

dar a aportar valor i noves solucions que millorin les

de la Diputació a un nou escenari empresarial d’es-

pròpia Diputació. Actualment hi ha 62 entitats adhe-

cadenes de producció, comercialització i servei de

gotament d’antics motors econòmics i l’aparició de

rides en aquesta xarxa de la Diputació que porten a

les empreses per tal de què puguin millorar la seva

nous models productius. Les entitats locals de les

terme projectes de desenvolupament econòmic. Un

competitivitat i generar ocupació sostenible.•

24a Fira de Nadal i del torró artesà
de Cardedeu.L’essència de nadal

redacció

A

A les portes de les festes nadalenques trobem la 24 edició de la Fira de Nadal de Cardedeu. La Fira està organitzada per l’Associació de Veïns del Centre Vila, amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament. La Fira tindrà lloc al centre de la Vila els dies 14,
15 i 16 de desembre. La inauguració es farà el dia 14, i tindrà com a convidada d’honor
Carme Ruscalleda, la xef amb més estrelles Michelin del món.
La Fira comença dissabte 15 amb el Mercat de Pagès i l’obertura del recinte firal,
amb més de 180 parades amb ofertes molt variades i tota mena de productes nadalencs. Destaca el torró artesà, i sobretot el Torró Artesà de Borrego de Cardedeu.
Els borregos són una especialitat de rebosteria tradicional de la vila de Cardedeu i
gaudeix avui de la marca registrada com a producte artesà de qualitat. A part del
cruixent borrego tradicional i del peculiar torró també s’elaboren altres especialitats presents a la Fira: el borrego tou i la varietat del borrego llaminer.
Al voltant de la Fira tindran lloc tota mena d’actes lúdics per a petits i grans: xocolatada i coca per a tothom, el tradicional “cagatió”, cercaviles, ball de bastons, inflables i contes pels més menuts. L’esdeveniment estarà amenitzat per música tradicional, sardanes, cançons tradicionals de Nadal i amb una cloenda espectacular:
l’emblemàtic i entranyable Cant de la Sibil·la, interpretat per la Mezzosoprano Eulàlia Fantova, acompanyada per la Coral Cardeuenca. Tot plegat en un escenari fet de
gastronomia, artesania, ambient familiar i tradició per poder encarar les festes que
venen amb esperit nadalenc i retrobar l’essència del Nadal. •
Per a més informació: www.firadenadal.cat
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Aliments ecològics.
Com menjar millor de
manera responsable
La preocupació per la qualitat dels aliments que portem a casa
és un tema de conversa habitual a les famílies. Cada vegada
més els mitjans de comunicació alerten de la relació directa
que hi ha entre els productes que mengem, la nostra salut i
la protecció del medi. Efectivament l’ecologia i la salut tenen
una relació directa amb els sistemes de conreu i manipulació
dels aliments, però sobretot amb la nostra elecció quan els

JORDICABANAS

comprem al mercat.

Fruit de la demanda creixent, cada vegada hi ha més varietat de productes ecològics.

Redacció

Q

Què entenem per producte ecològic ?

torn. Arran de Terra és una associació que investiga

guir augments de productivitat en els sistemes indus-

Dolores Raigón, catedràtica i investigadora de la Uni-

l’agroecologia i el que anomenen la sobirania alimen-

trialitzats. Estem parlant de pesticides, antibiòtics,

versitat Politècnica de València i especialitzada en

tària. En el seu darrer informe publicat el 29 d’octubre

nitrats i additius alimentaris. L’any 2017 l’Assemblea

aliments ecològics va participar aquest octubre en la

afirmen que actualment el sistema alimentari català

General de Nacions Unides va definir molt bé el proble-

presentació de la VI setmana BIO sobre alimentació

viu dues tendències contraposades, l’aprofitament de

ma actual dient que si bé d’una banda els plaguicides

ecològica. En el seu blog ens ajuda a clarificar concep-

la globalització i la industrialització i per altra banda

permeten increments de producció sense precedents

tes: quan parlem d’agricultura i ramaderia o d’empre-

un augment de la producció agrària ecològica, junta-

i també un abaratiment dels aliments; per altra banda

ses de transformació ecològica hem d’indicar que es

ment amb el consum dels productes ecològics.

aquestes millores s’han aconseguit a costa de la sa-

tracta de sistemes de producció d’aliments que han
de tenir per principis treballar amb els ecosistemes de
manera integrada, mantenir i millorar la fertilitat del
sol, produir aliments lliures de residus químics, emprar
el major nombre possible de recursos renovables i locals, mantenir la diversitat genètica de l’entorn, evitar
la contaminació resultant de les tècniques agràries i
permetre que els agricultors realitzin la seva feina de

Quan consumim aliments
ecològics estem
afavorint una nutrició
equilibrada però al
mateix temps estem
contribuint a l’equilibri
del nostre entorn.

lut humana i amb un cost molt alt pel medi ambient.
La utilització de plaguicides perillosos implica costos
molt importants pels governs i tenen conseqüències
desastroses pel medi ambient i per a la salut humana.
A part d’aquest efecte directe podem trobar també els
beneficis indirectes sobre la salut de respectar el medi
ambient i el nostre entorn natural. En diferents estudis realitzats s’ha posat de manifest que els aliments
ecològics tenen també el que els especialistes anome-

manera saludable. Per tant, el concepte d’alimentació
ecològica és un concepte molt ample que afecta tota

Alimentació ecològica i salut

nen més concentració nutricional, és a dir major con-

la cadena de producció d’aliments buscant sempre

Els beneficis per la salut se centren principalment en la

centració de proteïnes, més vitamines, més contingut

un equilibri. Quan consumim aliments ecològics es-

inexistència del que la mateixa Dolores Raigón anome-

mineral i un major nivell de substàncies antioxidants.

tem afavorint una nutrició equilibrada però al mateix

na càrrega química, és a dir tot un seguit de productes

La vida actual ens porta cap a un consum cada vegada

temps estem contribuint a l’equilibri del nostre en-

aliens a la pròpia alimentació i necessaris per aconse-

més important de productes processats. Aquests tipus

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.

ecomingo
Tel. +34 627 44 96 46 — A/e citricseco@ecomingo.com
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amb un 42% de creixement respecte a l’any anterior i
5.120 certificats emesos, amb un 36,83% d’increment.
El número d’operadors per províncies no ha parat de
créixer des de l’any 2000.
Els aliments ecològics. Una qüestió de preu ?
Que els aliments ecològics son més cars és una realitat amb la qual sovint ens enfrontem quan anem
a comprar al mercat. En primer lloc cal dir que els
aliments ecològics no son tan cars si a més són de
proximitat, és a dir que el preu depèn també de la
procedència. Els experts ens adverteixen també que
JORDICABANAS

hauríem de ser capaços d’apreciar la quantitat de
nutrients que hi ha per Kg, és a dir que potser un pebrot vermell pot contenir el doble de vitamina C que
Avui dia, gairebé tots els supermercats han creat espais específics en les seves prestatgeries per aquests productes.

un de convencional i per tant el seu preu és relatiu
als nutrients que ens aporta i no al pes brut del pro-

834/2007, del juny de 2017. Des del 2014 s’ha negoci-

ducte: hi ha verdura convencional que conté molta

acostumen a portar nivells més alts de sal, sucres refi-

at una nova normativa que substituirà l’actual l’any

més aigua que una d’ecològica i per tant el seu preu

nats o bé greixos saturats. Pot passar que un producte

2021. Aquest any 2018 s’ha aprovat el text definitiu. La

és relatiu a la quantitat de nutrient que conté. En de-

es vengui amb gust de taronja però que no tingui res

Generalitat de Catalunya per tal de clarificar concep-

finitiva, la valoració de la qualitat alimentària ens pot

de taronja ja que el sabor l’aporten substàncies quími-

tes va publicar el Quadern de Normes tècniques de

ajudar a comparar els aliments, i valorar de forma jus-

ques. Aquesta pràctica no està permesa pel producte

la producció ecològica. En aquest sentit tothom qui

ta el producte ecològic. D’altra banda, cal considerar

ecològic però podem trobar productes processats o

produeix, elabora, envasa, importa o comercialitza

els costos indirectes de la producció no ecològica. La

transformats de manera ecològica. Per altra banda els

cal que compleixi amb la normativa i estigui certificat

FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Ali-

aliments frescos i ecològics surten molt més ben valo-

per un organisme o autoritat de control autoritzat, en

mentació i l’Agricultura) ha fet estudis que arriben a la

rats pels consumidors. Per exemple la fruita ecològica

el cas de Catalunya és la CCPAE, el Consell Català de la

conclusió de què per cada euro que paguem pels ali-

es cull en el moment adequat i té tots els sucres i per

Producció Agrària Ecològica. El logotip obligatori, vi-

ments no ecològics, la societat ha de contribuir amb

tant el sabor millora de manera natural.

gent des del 1 de juliol de 2010, és la característica ”eu-

un altre euro per solucionar els problemes que causen

rofulla” de color verd que identifica els productes eco-

a la salut, i un altre euro de les arques socials per so-

La producció agrària ecològica. Regulació.

lògics. El Segell Català no és obligatori i identifica els

lucionar els problemes mediambientals que l’agricul-

La producció ecològica està subjecta a uns Regla-

productes ecològics catalans certificats per CCPAE.

tura convencional provoca. La valoració creixent dels

ments de la Unió Europea que son d’obligat compli-

Aquesta etiqueta garanteix l’origen català dels pro-

productes ecològics evoluciona de manera paral·lela

ment. La producció ecològica a tot Europa, i per tant

ductes. L’activitat de certificació ha crescut als darrers

amb la nostra consciència de la relació que hi ha entre

també a Catalunya, està regulada pel Reglament

anys. El 2017 hi havia 12.533 productes autoritzats,

alimentació i la protecció de la salut. Sobretot cal que

Ripoll

Vallfogona
de Ripollès
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eixprofessional.com

d’aliments degut al mateix procés de transformació

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

Per comandes
info@maspinos.cat • Tel. 689 998 444 
www.maspinos.cat
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que va tenir lloc a principis de novembre, el ministre
Lluis Planas va assegurar que Espanya és el país amb
més superfície de conreu dedicada al producte ecològic però amb un consum intern encara molt inferior a
d’altres mercats europeus. Lluis Planas veia la necessitat d’impulsar el consum intern de producte ecològic, tenint en compte que actualment els aliments bio
representen només un 1,91% del valor de la cistella de
compra dels espanyols. Malgrat tot, el sector a Espanya ha experimentat un creixement constant en els
darrers anys i representa ja un volum de negoci de 2
milions d’euros anuals. L’associació Arran de Terra en
JORDICABANAS

el seu informe destaca també el creixent interès per
part de les Administracions Públiques per fomentar
l’agricultura ecològica.
A tots els mercats ja podem trobar parades de productors que només treballen amb verdures ecològiques.

Els aliments ecològics com a regal de Nadal. Una
ens adonem de què l’abaratiment dels aliments a costa de malalties i de contaminar els ecosistemes té uns
costos socials que al final acabaran també repercutint
en la nostra qualitat de vida, en la nostra butxaca i en
la de les generacions futures.
Ajuts a la ramaderia ecològica, la regulació pel
sector dels costos.

Les festes de Nadal
poden ser una
oportunitat per
poder apreciar els
productes ecològics
i tenir-los en compte
tot l’any en la nostra
cistella de compra.

alternativa saludable i original
Ara que s’acosten les festes de Nadal els aliments
ecològics són una bona opció per a regalar. Avui dia,
tenim al nostre abast una àmplia selecció de productes saludables i amb certificació ecològica. Tots ells
es produeixen de manera natural i sostenible, sense
afegir-hi productes químics, per la qual cosa es converteixen en aliments saludables, nutritius i respectuosos amb el medi ambient. Sovint els productes

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i
Alimentació continua efectuant els pagaments del

nen en compte la possible disminució del rendiment

ecològics van lligats a projectes solidaris que hem de

Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya.

productiu per la reducció de la densitat animal o tam-

valorar en el seu conjunt i no només en el preu final

Aquest 16 de novembre es van efectuar els pagaments

bé l’augment de la despesa per la inclusió de farratges

del producte. Estem parlant de regals originals plens

dels imports corresponents a la campanya 2017 de

ecològics a la dieta. Aquests ajuts, amb compromís

de salut i també de sabors que poden sorprendre per

l’Ajut a la Ramaderia Ecològica. L’objectiu d’aquest

a 5 anys vista, compten amb el cofinançament del

la seva intensitat i autenticitat, amb uns preus que de

ajut és compensar el que s’anomena lucre cessant,

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

ben segur seran adequats per a totes les butxaques.

és a dir la pèrdua de beneficis degut a l’increment de

L’import total dels pagaments és de més de cinc mi-

Les festes de Nadal poden ser una oportunitat per

costos que suporten els operadors que treballen amb

lions d’euros per a projectes de ramaderia ecològica.

poder apreciar els productes ecològics i tenir-los en

pràctiques respectuoses amb el medi ambient. Es te-

Durant la inauguració de la Fira Biocultura de Madrid,

compte tot l’any en la nostra cistella de la compra. •

Olis Can Català, S.L
www.oliscancatala.com
info@oliscancatala.com

Productes de proximitat elaborats en una explotació familiar que
vetlla per la conservació del patrimoni natural i la sostenibilitat del
medi ambient fomentant alhora una alimentació saludable.

 @oliscancatala /  @oliscancatala /  625537450

Pack de 3 botelles de 250 ml
d’oli d’oliva verge extra de les varietats
Morruda, Farga i Sevillenca
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La 5a edició dels Premis DOP catalanes de l’oli. Un
reconeixement als defensors de l’oli d’oliva de qualitat

part de la seva carrera a TV3 i va ser pionera en el
tractament de temes gastronòmics quan encara no
tenien la importància mediàtica que tenen actual-

L’Associació Territori del Sénia, la periodista Tana Collados i el doctor Ramon Estruch

ment. Ramon Estruch, expert en nutrició sana, se’l

han sigut reconeguts en la cinquena edició dels Premis DOP Catalanes d’Oli. L’ha

va distingir per l’àmplia tasca desenvolupada com a

presidit la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, en un acte a Tortosa. Els premis DOP

investigador, dirigint grups de recerca que treballen

Catalanes de l’Oli tenen com a objectiu contribuir a la difusió de la cultura de l’oli i,

en els efectes positius que sobre la salut té la dieta

per això, distingeixen professionals, investigadors i institucions que destaquen en la

mediterrània i sobretot els efectes beneficiosos de

promoció del producte.

consumir oli d’oliva verge extra.

L’
E
Redacció

Catalunya és terra d’oli d’oliva. Actualment hi ha 5
Després de fer un inventari d’oliveres mil·lenàries,

denominacions d’origen d’oli: Les Garrigues, Siura-

L’Associació Territori del Sénia ha estat reconeguda

han dut a terme diversos projectes per a la con-

na, Terra Alta, Baix Ebre Montsià i Empordà. Aglu-

per la seva contribució a la preservació sostenible

servació d’aquest patrimoni excepcional i únic al

tinen un total de 92 empreses (la major part de les

del territori i a la conservació de les oliveres mil·

món, creant la marca “Aceite Farga Milenaria”, per

quals són cooperatives) i 17.200 productors. Sota el

lenàries. L’àmbit d’actuació se situa en els pobles

elaborar oli certificat i només procedent d’aquestes

paraigües de les DOP es conreen 45.000 hectàrees

que envolten el riu Sénia i el Massís dels Ports a la

oliveres. Tana Collados, periodista especialitzada

d’olivera i s’elaboren unes 12.000 tones anuals d’oli

zona fronterera entre Tarragona, Castelló i Terol.

en cuina i alimentació, ha desenvolupat la major

certificat.•

Mercolleida incorpora les darreres tecnologies a la seva pàgina web
Redacció

El web presenta un aspecte més atractiu i en con-

introduït per primera vegada la possibilitat de com-

Els usuaris de la Llotja Agropecuària Mercolleida ja

sonància amb la imatge corporativa de l’entitat. En

prar contingut a través de la pàgina web. També s’ha

poden gaudir d’una nova eina per consultar cotitzaci-

aquest procés d’evolució digital també s’ha desenvo-

millorat el procés de subscripció als serveis que ofe-

ons, anàlisis dels mercats així com també les noticies

lupat una aplicació mòbil que poc a poc anirà subs-

reix la Llotja, aconseguint que es pugui fer de manera

més destacades del sector agroalimentari gràcies a la

tituint el servei de SMS que actualment Mercolleida

més fàcil i intuïtiva. També s’ha optat per incloure una

nova pàgina web que Mercolleida va posar a disposi-

ofereix als seus usuaris.

secció de notícies que pretén convertir-se en un servei

ció del públic el mes d’octubre: www.mercolleida.com.

Com a novetats importants, s’ha de destacar que s’ha

complementari per al sector i per a l’usuari. •

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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Vic acollirà al mes de gener un congrés
internacional sobre la tòfona
redacció

El conreu de la tòfona ocupa a Catalunya unes 1.000

te estratègic en la promoció de la seva gastronomia.

hectàrees i és un bon complement per a un determi-

ternacional Trufforum, un esdeveniment internacioLa temporada de recol·lecció de la tòfona negra va

la tòfona per divulgar-ne els valors i la cultura. L’or-

començar a mitjans de novembre i finalitzarà el 15 de

ganitzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia,

març. La tòfona és coneguda per la seva aroma i sa-

Pesca i Alimentació, l’Ajuntament de Vic, l’European

bor i constitueix un dels ingredients privilegiats de la

Mycologiocal Institute (EMI), el Consorci Centre de

gastronomia internacional. Actualment existeixen

Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i

180 espècies al món, però segurament la negra és la

la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic,

més apreciada de les que es produeixen a Catalunya,

vinculat a la Cambra de Comerç de Barcelona. El

on es pot trobar el 30% de la superfície tofonera de

Congrés anirà adreçat tant als professionals com a

tot l’estat espanyol. Per tal de poder collir tòfones és

un públic més general. El vessant més especialitzat

imprescindible tenir llicència de tofonaire i demanar

inclourà xerrades i ponències on s’exposaran inici-

autorització a la persona titular del terreny. Val a dir

atives d’interès compartides amb altres territoris i

que la producció de tòfona silvestre ha patit una da-

avenços tècnics en el conreu de la tòfona. La ciutat

vallada important durant les darreres dècades, men-

de Vic disposa de l’única llotja de l’estat espanyol

tre la demanda no para de créixer. A Catalunya po-

amb preus de venda de tòfona públics. La comarca

dem trobar tòfones principalment en zones calcàries

d’Osona gaudeix d’una gran tradició en la recol·lecció

de mitja muntanya del Prepirineu i de la Serralada

de tòfona silvestre i està considerat com un produc-

Prelitoral i presenta també potencial pel seu cultiu.

nat segment de la població rural. •

OSONA CUINA

nal que posarà en contacte el sector professional de

La recol·lecció de la tòfona negra va
començar el 15 de novembre

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

LA VIA ANNIA
Per Nadal
regala
experiències
gastronòmiques
Ca l’Enric,
un menú degustació
o un sopar amb nit
a la Garrotxa

a Ca l’Enric
Celebracions fins a
250 persones

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

eixprofessional.com

V

Vic acollirà del 25 al 27 de gener de 2019 el Congrés In-
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El Mercat Medieval de Vic aposta de nou
per l’espectacle ‘L’Assalt de l’Altarriba’ i
incorpora dos espais nous

tre de la ciutat, a més dels dos zocos d’inspiració àrab
(al Parc Jaume Portell i a la Plaça Gerbert d’Orlhac).
Les parades són la majoria provinents de Catalunya,
però també n’hi ha de Balears, Astúries, Castella-La
Manxa, Aragó, Madrid, Andalusia, Comunitat Valenciana i Portugal.
La Plaça del Màrtirs i la plaça Santa Eulàlia seran
els llocs on es portaran a terme les activitats adreçades al públic familiar, com titelles, carro de contes, atraccions i tallers. L’exhibició d’aus rapinyaires
també estarà situada a la plaça dels Màrtirs. Un
nucli important d’activitat serà la zona de les Adoberies on no hi faltarà el campament medieval, el
tir amb arc, la recreació d’oficis representatius de
l’època medieval i passejades en poni, a més de
nombroses tavernes.
El regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, ha exposat les principals xifres de l’estudi econòmic i de
comptatge que es va encarregar en l’última edició,
destacant que el Mercat va comptar amb més de 350
JORDI CABANAS

mil visitants i que el grau de satisfacció va ser majoritàriament excel·lent, és a dir de 9 sobre 10. Dòniga
també destacava que l’impacte econòmic total va

Les parades del Mercat Medieval és uns dels llocs on es concentren més visitants.

ser quantificat en gairebé 30 milions d’euros, dels
quals més de 4 milions 700 mil euros són d’impacte

L
redacció

ris seran el pati de la Casa Sacerdotal i l’Albergueria.

a Vic i a la comarca, amb un retorn de 146,5 euros per

La 23a edició del Mercat Medieval s’instal·larà als car-

La resta d’espais són el claustre de la Casa de Con-

cada euro invertit. Altres xifres destacades són que

rers del centre històric de Vic del 6 al 9 de desembre.

valescència, el Pati de la Creu de l’Antic Hospital de

arran del Mercat es genera una ocupació de 242 llocs

El Mercat torna amb la recreació teatral de l’A ssalt

Sta. Creu, l’Orfeó Vigatà, l’Escorial, la Casa Bojons i

de treball, i que un 78% dels visitants són un públic

de l’Altarriba, recorregut teatral basat en fets his-

el Temple Romà.

fidelitzat, que ja ha vingut en anteriors edicions. Pel

tòrics que van tenir lloc a Vic al segle XV. El director

Pel que fa a les activitats, són similars a edicions an-

que fa a la procedència, un 70% dels visitants són de

de l’obra, Pep Simon, ha destacat que les novetats

teriors. El Mercat estrena nova imatge dissenyada

la demarcació de Barcelona, un 18% ve d’Osona, un

d’aquesta edició inclouen noves localitzacions i

per l’empresa vigatana Partee, comptarà amb 358

6% de la província de Girona, un 2% de la província de

“nous aromes, ja que per cada escena s’ha buscat

parades de tot tipus de productes i artesanies, així

Lleida, un 2% d’altres països, un 1% de Tarragona i un

una olor especial que l’identificarà”. Els nous escena-

com tavernes on menjar i beure, distribuïdes pel cen-

1% d’altres comunitats autònomes.•

 formatgesbinigarba.quesos  @binigarba

CA LA
MATILDE
BAR RESTAURANT
Des de 1985

eixprofessional.com

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

Menú diari - Menú cap de setmana
Fem menús de Nadal per a grups

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

Bon Nadal!q
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

eixprofessional.com

Bon Nadal!

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

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

jordi cabanas

eixprofessional.com

Formatges i embotits
menorquins.
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El Fòrum Gastronòmic
de Girona compleix
totes les expectatives

U
redacció

de l’esdeveniment. Igualment, va re-

Girona ha assolit els objectius. Pep

marcar que els expositors, tant els que

Palau i Jaume von Arend, directors del

hi han participat per primer cop com

Fòrum, van mostrar la seva satisfac-

els que repeteixen en cada edició, tam-

ció tant per l’afluència de públic com

bé han aconseguit la seva fita a nivell

pel transcurs de les tres jornades. Pel

de negoci. En aquest sentit, l’èxit de pú-

que fa a l’assistència, el Fòrum va tor-

blic se suma als nombrosos contactes

nar a rebre més de 25.000 visitants,

comercials de les 250 empreses parti-

responsables de sala, productors i

igualant la xifra de la passada edició.

cipants que han omplert els pavellons.

divulgadors de la cultura. Enguany

FÒRUM GASTRONÒMIC

Un any més el Fòrum Gastronòmic

Imatge dels guardonats dels Premis Josep Mercader.

melade en la de cultura.

els premiats van ser Montserrat

Properes edicions

ser la que va registrar més visitants,

Premis Josep Mercader

Fontané (El Celler de Can Roca) en

Després de Girona el Fòrum Gastro-

batent el rècord en un sol dia de totes

Un dels moments més esperats de la

la categoria de cuina; Isidre Gironès

nòmic ja té noves cites al calendari. El

les edicions del Fòrum a Girona.

tercera jornada, va ser l’entrega dels

(Ca l’Isidre) en la de sala; Carme Fer-

2019 se celebrarà a Corunya, del 10 al

Von Arend també va valorar haver

Premis Josep Mercader. Guardons

rer (Bàrbara Forés, Terra Alta) en la

12 de març, i a Barcelona, del 10 al 12 de

acomplert les expectatives amb una

que reconeixen cada any la trajectò-

de vins; Martí Terés (oli Flumen) en

novembre. A Girona, la cita gastronò-

aposta ferma per la millora qualitativa

ria professional de cuiners, enòlegs,

la de producte; i a Eliane Thibaut Co-

mica tornarà el 2020. •

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

Bones
Festes!

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

eixprofessional.com

De les tres jornades, la de dilluns va

Instal·lacions

Bones
Festes!

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 orbital per a la
indústria farmacèutica
Fabricació de peces especials

Soldadura electropulida per a
la indústria farmacèutica

Canonades de refrigeració i aigua calenta

Instal·lació de planta
enbotelladora d'aigua

Instal·lació de calderes

Detall de l’interior
d’una soldadura

Pont multivies

Connexió de dipòsits

email — info@caminox.es | telèfons — 672069104 · 672069108 | www.caminox.es

