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El passat diumenge, com cada any i per aquestes dates, vam haver d’ajustar els nostres rellotges avançant una hora per aprofitar la llum solar just ara que ha començat la primavera.
I amb aquest canvi, implica perdre una hora de son. I encara avui, dijous 4 d’abril, que escric
aquest editorial, no tinc encara el meu organisme prou adaptat al nou horari. Aquest canvi
ens afecta a una bona part de la població pel que fa tant a la quantitat com a la qualitat
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d’una altra manera i resumint-t’ho, la modificació horària provoca canvis en les nostres rutines diàries i, en conseqüència, a la nostra salut. I aquest és el motiu que ens porta a deba-

aquest canvi d’hora? Diversos estudis ens posen en alerta que tenen seriosos dubtes sobre

nir un estalvi d’energia en horari laboral i social, cal fer coincidir el màxim d’hores d’activitat
amb la llum natural, però alguns experts ens diuen que aquest estalvi no és prou significatiu,
ja que es pot arribar a consumir menys llum pels matins, però finalment s’acaba desaprofitant aquest estalvi a les tardes. Raó no els falta.
Aquesta qüestió ha fet que, després de molt temps debatent amb estudis i enquestes, el
2018 per fi la Comissió Europea va buscar una solució i es va decidir proposar que s’eliminés
el canvi d’horari. I va donar un marge a tots als països que formen part de la UE perquè es
pronunciïn entre l’any 2021 i 2022, ja que alguns d’ells no acaben de posar-se d’acord per
trobar l’horari definitiu que més els convé.
Aquest dilema sempre ha existit, i en els darrers anys s’ha qüestionat encara més. Per això
cal preguntar-nos si prevalen més els beneficis econòmics i d’estalvi energètic com diuen alguns (tot i que no hi ha estudis fiables que evidenciïn que retardar i avançar les manetes del
rellotge comporti menys despesa energètica), o deixar que aquest canvi d’horari ens produeixi més efectes negatius a la salut que no pas beneficis en el nostre dia a dia. Seguint les ordres de la Unió Europea, ara, només ens cal decidir si volem quedar-nos amb l’horari d’estiu o
el d’hivern. Tot dependrà de les preferències de cada país. Per tant, el debat continua estant
sobre la taula. •
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EL SECTOR
DEL METALL.

REVOLUCIÓ DIGITAL
I AUTOMATITZACIÓ
Les dades que ens dona el Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic sobre
l’exercici 2018 ens demostren que les exportacions del sector del metall, amb un
valor total de vint-i-set mil milions d’euros, van créixer un 5% en comparació
amb l’any 2017. Si mirem el costat de les compres que el sector del metall realitza
a l’exterior, veurem que aquestes van superar els trenta-cinc milions d’euros,
amb un creixement del 6,2%. Per tant, el dèficit comercial del sector a Catalunya va
augmentar, situant-se per sobre dels 8.600 milions d’euros. El sector no és capaç de
cobrir la demanda interna sobretot en aquells béns d’inversió amb un component
tecnològic elevat. Actualment les marques referents en fabricació de màquines
ja treballen amb el concepte Indústria 4.0 i amb les tecnologies que hi estan
associades, les quals poc a poc i en els propers anys hauran de ser assimilades
per les empreses catalanes, per seguir exportant i ser competitives.

Des de l’any 1986 ens dediquem al

• Fresadores CNC

mecanitzat, rectificat, equilibrat i muntatge

• Centres de mecanitzat

de diferents tipus de peces.

• Torns CNC
• Torns convencionals

Disposem de maquinària molt variada per

• Rectificadores cilíndriques i tangencials

donar un bon servei als nostres clients.

• CAD-CAM
• Sala de metrologia, equipada amb una
tridimensional
• Equilibradores dinàmiques
• Maquinària per a diferents tipus de
soldadura
• Equip portàtil per la mecanització in
situ d’allotjaments interiors. Màquina
O.P., pedreres, àrids, etc. Especialment
útil per peces molt pesades i de difícil
desplaçament.

Ronda de Les Mates, 28-30
Pol. Ind. Les Mates
17800 OLOT.
Girona

Tel. 972 26 09 75
Fax 972 27 03 43
e-mail: reflusa@reflusa.com
Web: www.reflusa.com

jordi cabanas
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Tall làser treball. Tecnotub.

Peça metàl·lica treballada per Soraforma.

Redacció

E

LA INDÚSTRIA 4.0 EN EL CENTRE DE LA INNOVACIÓ

al mateix temps per fabricar i parametritzar tota aquesta intel·ligència artifi-

n un primer moment el concepte d’Indústria 4.0 semblava una

cial caldrà la creació de 133 milions de noves ocupacions. El balanç teòric és

nova moda. Actualment, ens adonem que és un concepte que ja

molt positiu, però hem de veure on i de quina manera es fa aquesta adaptació

entra amb força a les empreses en projectes concrets i com una

i com es recicla de la força de treball. Si això és veritat el repte de la Indústria

realitat ineludible que afectarà les organitzacions, la configuració

4.0 seria un dels més importants als quals s’haurà d’enfrontar el món laboral

de l’ocupació i el perfil dels llocs de treball. Si analitzem les estadís-

en els propers anys i que afecta per descomptat totes les empreses, petites i

tiques es pot arribar a la conclusió que els països amb més robots són els que

grans, que conformen la gran família del sector del metall a Catalunya. No val

tenen un nivell d’atur més baix.

a badar perquè una de les característiques de les noves revolucions tecnològiques és la seva velocitat.

El Foro Económico Mundial pronostica que l’any 2025 els robots i les màquines
connectades i intel·ligents assumiran el 52% de les tasques que actualment

Només les empreses que estiguin preparades per aquesta revolució seran com-

fan les persones. Inicialment aquest fet hauria de comportar una pèrdua de

petitives i podran exportar i sobreviure. Serà necessari comprar tecnologia però

llocs de treball a tot el planeta de 75 milions. Les previsions, però, apunten que

també fer formació als treballadors. Recordem que perquè una nova tecnologia

TORNEJATS DE PRECISSIÓ
DE PEÇA MITJANA I GRAN

www.holgado.es
holgado@holgado.es
T 93 874 14 72
C. Dr. Ferran, 4
P.I. Bufalvent
08243 Manresa

reflusa

tecnotub
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Màquina fresadora. Reflusa.

tingui èxit dins d’una empresa és molt important que tot l’equip intern hi cregui

vegada iniciat el procés, poc a poc una necessitat en portarà una altra i comen-

i que hi participi, que no sigui només una acció proposada des de fora. Un altre

çarem un camí que ha de permetre l’adaptació del negoci als canvis que el futur

principi a tenir en compte és no voler fer tots els canvis de cop. Cal integrar el

ens aporta. No estem davant d’un caprici o d’una moda passatgera. Es tracta

concepte 4.0 en la planificació estratègica dels propers anys, però caldrà prèvi-

d’una necessitat creixent en la qual el canvi de mentalitat per part de les empre-

ament analitzar la situació actual del negoci i veure en quines àrees o en quines

ses del metall i dels seus treballadors hi té molt a veure. La transformació 4.0 ja

feines la transformació cap a la digitalització o la Indústria 4.0 ens pot aportar

no és una opció. Hem de formar part d’aquest canvi perquè el risc de quedar-se

avantatges davant els competidors. No hem de caure en el canvi pel canvi. Una

fora és molt elevat.

Especialitzats en fabricació
d’armadures per a la construcció

C. Sau, 10
Pol. Ind. Malloles
08500 VIC

Tel. 93 850 45 24
Fax 93 850 47 66
A/e info@ferrallatsgester.cat

www.ferrallatsgester.cat
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Cal integrar el concepte
4.0 en la planificació
estratègica dels propers
anys, però caldrà prèviament
analitzar la situació
actual del negoci i veure
en quines àrees o en quines
feines la transformació
cap a la digitalització o la
Indústria 4.0 ens pot aportar
avantatges davant els
competidors.

Soldadura especial d’altra precisió. Prat Casajoana

LA FABRICACIÓ I LA REPARACIÓ
ADDITIVA. UN COMPLEMENT PER LA
SOLDADURA I LA MECANITZACIÓ.

que no poden ser fabricats amb els procediments habituals. L’element clau de la

L

possibilitats: la fusió del metall per raig làser (Laser Metal Fusion) o també el

fabricació additiva és el raig làser que fon la pols metàl·lica i la solidifica per convertir-la en una peça d’alta qualitat. Dins d’aquesta tecnologia hi ha diferents

a fabricació additiva està trobant el seu lloc en els processos de transfor-

làser cladding (Laser Metal Deposition). Aquesta darrera tecnologia permet ge-

mació metàl·lica i la fabricació de components i té una relació directa amb

nerar un bany de material fos sobre una base existent formant cordons soldats

la transformació digital 4.0. Qualsevol material metàl·lic que pugui ser

entre si que creen estructures sobre cossos existents o bé sobre components

soldat pot ser emprat en forma de pols metàl·lica o com a fil (titani, acer inoxida-

sencers. Aquest darrer procediment ha estat utilitzat per les principals mar-

ble, ferro, alumini etc.) per tal de crear peces de metall de diferents formes i fins

ques per fer reparacions o revestiments que es poden fer a velocitats elevades.

i tot amb cavitats molt difícils de mecanitzar. Gràcies a la fabricació additiva es

També es pot utilitzar per processos d’unió o fins i tot per reparar esquerdes. A

poden optimitzar els dissenys, estalviant temps en el desenvolupament i fins i

partir de diferents dipòsits de pols es poden crear aliatges segons les necessi-

tot en la seva fabricació. Tot i els avantatges esmentats, cal dir que actualment

tats. D’aquesta manera una peça fabricada amb un sistema de mecanització

aquesta tecnologia topa encara amb obstacles importants com un preu elevat

convencional es pot oferir de manera econòmica en diferents variants gràcies

de les màquines impressores, el cost elevat dels materials en pols i també amb

a la fabricació additiva. Aquesta tecnologia, sense deixar de banda la maquinà-

la falta de coneixement sobre aquestes tecnologies. En els propers anys pro-

ria existent de soldadura tradicional o tall làser, pot ser una possibilitat més en

bablement hem de preveure que aquests inconvenients vagin desapareixent.

mans de les empreses per millorar l’eficiència d’aquestes tecnologies i per aug-

També es preveu un augment de la velocitat de fabricació de les peces. Moltes

mentar la productivitat i l’eficàcia.

marques punteres com Trumpf confien en aquesta tecnologia i estan treballant
en el desenvolupament de màquines i software. En la fabricació additiva les peces es conformen únicament a partir de pols de metall i llum làser. Sobre la base
d’un model 3D, el làser va generant la peça o el component capa per capa. Els
procediments additius serien el pol oposat als procediments abrasius de mecanització i conformat que utilitzem actualment i que ha dominat fins ara la pro-

Alumini

Plàstic industrial
Decolletatge i Mecanització de peces amb màquines de CNC
Sèries repetitives curtes (a partir de 50 peces) i mitjanes

ducció industrial de productes metàl·lics. Si finalment hi ha un canvi de paradigma o de model cap a la fabricació additiva, serà segurament perquè aquesta
nova tecnologia pot convertir en realitat objectes geomètricament complicats

www.mecanitzatspadrosa.cat
Acer inoxidable

Llautó, Bronze

CONSTRUCCIÓ METÀL·LICA

DISSENY I FABRICACIÓ

I MANTENIMENT

DE MAQUINÀRIA PERSONALITZADA

CALDERERIA PESADA

PONTS I PASSAREL·LES

C/Camí de la Creu, 3

(+34) 972 712 182

www.asmitec.com

17530 Campdevànol
(Girona)

(+34) 972 712 197

asmitec@asmitec.com
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ausa rsc

Si finalment hi ha un canvi
de paradigma o de model
cap a la fabricació additiva,
serà segurament perquè
aquesta nova tecnologia
pot convertir en realitat
objectes geomètricament
complicats que no poden
ser fabricats amb els
procediments habituals

Avui dia es fabriquen peces on la qualitat i la precisió són imprescindibles. Ausa RSC.

qualitat molt elevats. La tecnologia de soldadura té un paper molt important

SOLDADURA 4.0. LA DIGITALITZACIÓ
PERMET OPTIMITZAR ELS PROCESSOS

com a component essencial de moltes cadenes d’aportació de valor a les em-

E

ment cap a donar valor a la digitalització del procés de soldadura. Això vol dir,

preses del metall. Per això els fabricants d’equips estan canviant el seu enfoca-

l concepte d’indústria 4.0 està revolucionant els processos de producció

per exemple, desenvolupar eines de software que optimitzen els paràmetres

i la tecnologia de soldadura no n’és una excepció. A través del concepte

de soldadura o que administren les peces de desgast. En aquesta línia treballa

4.0 es poden fer els processos de producció més ràpids i fiables de principi

per exemple l’empresa alemanya Fronius International. Per aquesta empresa la

a fi, permetent fabricar petits lots de manera rendible i amb uns estàndards de

transformació digital és un component fix de l’estratègia corporativa. Ja fa 20

Empresa fundada l’any 1985, amb operaris del rectificat des de l’any 1960. L’any
1998 ens vàrem traslladar a les instal·lacions actuals i posteriorment l’any 2004 les
ampliàvem amb la nau del costat. Actualment disposem de gairebé 2.000 m2.
Contínuament intentem reciclar-nos amb noves tècniques i nous projectes de futur.
Des del setembre del 2001 fins al dia d’avui tenim un sistema de treball sota les
normes de la ISO 9001/2008.

Ei! Que
funciono
amb GLP!

Divisió Motors

Secció culates

Secció Cigonyals

Secció central

Cigonyals, eixos, max. 3000*800mm

Bloc, motors, tambors, discs,

Divisió industrial

Secció Muntatge

Secció GLP

Secció Banc de proves
Banc de proves fins 800HP. Certificat

ISO 9001:2008

Transformacions GLP
Adapta el teu vehicle de gasolina o gasoil a GLP.

Estalvi econòmic.
Reduïm contaminació.
Ja tindràs un vehicle ecològic.

GLP. Gas liquat del petroli. Instal·lació és mecànica adaptable a qualsevol
vehicle (normativa d’emissions europea a Euro3, o sigui de l’any 2000-01
endavant). Gairebé sense modificacions en la mecànica original i incorporant el dipòsit per al GLP. Avantatges econòmiques i ambientals.

Secció equilibrat
Estàtics - Dinàmics
Cardans, Eixos, Cigonyals, turbines, ...

Secció “in situ” i
Exteriors
Mandrinats interiors, per O.P, agrícola,
Rectificats d’allotjaments.

Per un aire més net.
Per a una mobilitat
sostenible.

REctificadora del BAges SA
Pol. Ind, Bufalvent.
C. Esteve Terrades, 25.
08243 Manresa. Barcelona
www.rectificadora.net
rebasa@rectificadora.net
Tel. 938 784 910
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Els sistemes de soldadura
actuals recullen informació
sobre el corrent, la tensió,
la velocitat del fil, la
velocitat de la soldadura
i també sobre l’arc voltaic.
Amb l’ajut de les dades
recollides els processos es
poden optimitzar evitant els
errors.

Operari soldant manualment una peça. R&G Metal Shaping.

anys que aquesta empresa líder en tecnologia va llençar la primera font de cor-

QUÈ ENTENEM PER BIG DATA

rent completament digitalitzada. Actualment els nous models apunten cap a

T

la interconnectivitat i la digitalització. Per tant, el procés i l’anàlisi de les dades
està en marxa en el món de la tecnologia i també per descomptat dins del món
de la soldadura. Els sistemes de soldadura actuals recullen informació sobre el

al com es pot veure, les noves tecnologies per tal de millorar necessiten
analitzar gran quantitat de dades. Processos que abans anaven per intuïció i que s’optimitzaven per assaig i error, ara es poden parametritzar i

corrent, la tensió, la velocitat del fil, la velocitat de la soldadura i també sobre

fins i tot estandaritzar. Més enllà d’això, amb Internet de les coses es vol dotar als

l’arc voltaic. Amb l’ajut de les dades recollides els processos es poden optimit-

sensors de tecnologies tipus RFID (Radio Frequency Identification) o WiFi, per

zar evitant els errors. D’aquesta manera és més fàcil també integrar de manera

tal de què siguin capaços d’emmagatzemar i llegir també dades a través de dis-

optimitzada els sistemes de soldadura dins un entorn de producció en xarxa o

positius amb l’objectiu de què puguin ser identificats de manera automàtica per

automatitzat. El sistema WeldCube de Fronius administra totes les dades i des

les pròpies màquines. Per tant, les dades poden ser utilitzades pels usuaris, però

de l’any 2018 està disponible purament com una solució de software. Totes les

també per relacionar les màquines entre elles. La necessitat que tenen les noves

dades recollides poden ser exportades en diferents formats d’arxiu. Les estadístiques intel·ligents i les funcions de filtre permeten fer anàlisis de manera indi-

PAVONATS E. SÁNCHEZ, S.L.

vidual. Actualment els sistemes de software enllaçats amb sistemes de visió i
de realitat virtual permeten també que els usuaris aprenguin soldadura amb un

RECOBRIMENTS METÀL·LICS
PAVONAT - ZINCAT - ANODITZAT - FOSFATAT

cost molt baix. La plataforma Virtual Welding permet practicar processos de
soldadura manuals o assistits per un robot amb realitat virtual i per tant sense
riscos ni costos. Hi ha també aplicacions que permeten fer el seguiment de les
més adequats. Els resultats poden ser emmagatzemats o exportats.

SERVEIS A LA INDÚSTRIA EN
MUNTATGE, SOLDADURA
I PLEGATS CNC

PLEGADORA CNC

EXPERTS
En el muntatge i soldadura de maquinària
industrial, des de fa més de 15 anys

MUNTATGE DE MAQUINÀRIA

ROSCAMAT 300

ASSESSORAMENT T

DES DE 1987 DONANT SERVEI
I QUALITAT AL CLIENT
C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa
08512 Sant Hipòlit de Voltregà

telèfon
93 850 41 03
adreça electrònica
pavonats_sanchez@hotmail.com

Polígon industrial
Mas Les Vinyes, Nau 6
08570 TORELLÓ
BARCELONA

millors solucions, ajudant als usuaris a determinar els paràmetres de soldadura

SERVEI DE SOLDADURA

RANSPORT PROPI

Avinguda del Castell, 16 - 08570 Torelló
www.serbidyne.cat
Tel. 630 66 24 27
serbidyne@serbidyne.cat

FABRICACIÓ, REPARACIÓ I
MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA
INDUSTRIAL EN FERRO-INOX
FEM PROJECTES
PERSONALITZATS I
TREBALLS A MIDA
T 93 850 22 45
M 620 213 655

efrasercon@gmail.com
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asmitec

Quan parlem de Big Data
ens referim no a una
determinada quantitat
d’informació, sinó a què la
quantitat d’informació de
la qual disposem no pot ser
tractada tal com ho han fet
habitualment les empreses i
els tallers.

La caldereria és una de les especialitats de l’empresa Asmitec.

tecnologies de tenir molta informació ha portat a la necessitat de processar i em-

formació de la qual disposem no pot ser tractada tal com ho han fet habitualment

magatzemar allò que s’ha anomenat com a dades massives o Big Data. Pel fet de

les empreses i els tallers. El principal problema és que tractem gran quantitat de

tenir tants dispositius connectats el flux d’informació a les empreses ha crescut de

dades molt variades que provenen de gran quantitat de sensors diferents, a temps

manera exponencial. Degut a això els sistemes anteriorment existents ja no són

real i a gran velocitat. Actualment totes les empreses disposen de grans bases de

capaços de suportar aquesta quantitat i qualitat d’informació disponible. Tindrem

dades en les quals s’emmagatzema tota aquesta informació. El repte de la indús-

dades però no sabrem què fer-ne ni com tractar-les. Quan parlem de Big Data ens

tria 4.0 és precisament trobar la manera de tractar aquestes dades per tal de què

referim no a una determinada quantitat d’informació, sinó a què la quantitat d’in-

se’n pugui obtenir una utilitat o un benefici.

A JMP oferim la solució a pràcticament
tots els àmbits industrials: automoció,
alimentació, tèxtil, gestió de residus...

MUNTATGES INDUSTRIALS PUIG-REIG S.L.
P o l . i n d u s t r i a l C a n V i d a l , c a r re r A n a u 2
0 8 6 9 2 - P u i g - re i g

Fabriquem segons les necessitats del
client, gestionant la totalitat del
procés, des de la idea inicial, passant
pel desenvolupament, fins a assolir la
solució final.

info@muntatgesindustrials.com
w w w. m u n t a t g e s i n d u s t r i a l s . c o m
+34 93 8381933

TORNS

Calibres llisos i de rosques
Utillatge verificació

934 585 535

obradors@obradorsdrm.com
www.obradorsdrm.com

Portaeines per a
fresadores CNC

SOLDADURES ESPECIALS
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Màquina de tall làser. Mafesa.

EL NÚVOL JA NO ÉS NOMÉS UNA OPCIÓ

inicial ni un pagament pel manteniment. Les empreses paguen per l’ús que facin

T

del servidor. Un dels inconvenients que pot tenir el núvol públic és que terceres
enim doncs gran quantitat de dades que es recopilen a partir dels sensors

persones i altres empreses tenen també accés a serveis i aplicacions compar-

de les màquines intel·ligents i a partir dels dispositius connectats o de les

tits. D’altra altra banda, tenim una dependència del servei públic d’Internet. Si

simulacions i parametritzacions dels processos que intentem optimitzar.

el servei públic caigués ens quedaríem sense dades. El núvol privat és aquell que

Tota aquesta informació és un desafiament pels departament d’Informàtica de

ofereix recursos a una empresa en exclusiva. L’objectiu que es persegueix normal-

les empreses i pels professionals de les Tecnologies de la Informació i la Comuni-

ment amb aquest sistema és incrementar la seguretat i assegurar la privacitat

cació. Necessitem espai d’emmagatzematge i moltes vegades els servidors de les

de les dades. En aquest darrer cas el núvol és propietat de l’empresa que l’utilitza,

empreses no poden donar servei a tota aquesta informació. Per això cada vegada

és a dir l’empresa és propietària del servidor, de la xarxa i del disc. L’inconveni-

més les dades es guarden en allò que s’anomena el núvol. El núvol pot suportar

ent és que requereix una inversió en infraestructures físiques i en manteniment.

tant les dades de la nostra producció com per exemple la central telefònica. Igual

Darrerament la tendència sembla ser utilitzar un sistema mixt o híbrid, intentant

que passa amb la meteorologia, el núvol pot ser de diferent tipus, bàsicament públics, privats i mixtes. No totes les empreses utilitzen el mateix tipus de núvol. Hi
ha diferents opcions en funció de l’ús que s’hi vulgui donar, on es trobin instal·lades
les aplicacions o de quins clients puguin utilitzar-les. Quan una empresa contracta un espai al núvol públic ha de saber que els serveis que ofereix aquest darrer es
troben en servidors externs en els quals es pot accedir a través d’una xarxa pública
com és Internet. L’avantatge més important d’aquest sistema és la possibilitat de
tenir gran capacitat de processament i emmagatzematge sense haver d’instal·lar
màquines localment. Per tant, no requereix per part de l’empresa fer cap inversió

Servycat | Anunci.indd 1

9/6/16 10:25

Especial - El sector del metall | 11

ASMITEC

No totes les empreses
utilitzen el mateix tipus
de núvol. Hi ha diferents
opcions en funció de l’ús
que s’hi vulgui donar, on
es trobin instal·lades les
aplicacions o de quins clients
puguin utilitzar-les.

Treball de la passarel·la de la Lira de Ripoll. Asmitec.

aprofitar els avantatges dels dos sistemes. Normalment s’utilitza la part pública

processos de fabricació quedarà fora de mercat. Joan Romero, Conseller Delegat

per aplicacions menys crítiques i la part privada per aplicacions on cal preservar la

d’ACCIÓ va comentar que Catalunya ha de ser líder tant en el desenvolupament

privacitat. Amb el sistema híbrid la inversió inicial també és més moderada.

de tecnologies vinculades a la Indústria 4.0, com en què la pròpia indústria les

ADVANCED FACTORIES. LA TROBADA DE
LES EMPRESES MÉS INNOVADORES

niment paral·lel en el qual més de 180 experts internacionals presentaran casos

E

sinó que es parlarà de fets amb casos concrets i exemples.

incorpori. Oscar Íñigo, director del programa Industry 4.0 Congres, un esdeved’èxit de transformació industrial, comentava que ja no es parla d’una revolució,

mpreses punteres en el món de la tecnologia com HP, Bosch, ABB,
Trumph o Universal Robots presentaran les seves novetats a Advanced

Les empreses del sector del metall han de saber incorporar les noves tecnolo-

Factories, una esdeveniment que tindrà lloc a Barcelona del 9 a l’11 d’abril

gies que ofereixen les principals marques per dotar els tallers i les fàbriques de

i que convertirà la ciutat en la capital europea de la Indústria 4.0. La Fira reunirà

sistemes productius més eficients. A Catalunya es necessiten també empreses

a més de 14.000 professionals per tal de poder veure les darreres novetats en

capaces de desenvolupar noves aplicacions i crear sistemes de fabricació més

màquines eina, robòtica i automatització industrial, així com les darreres solu-

eficients basats en els principis de la nova indústria 4.0. La possibilitat de desen-

cions tecnològiques impulsades per intel·ligència artificial, Internet de les coses,

volupar i vendre tecnologia és el que ens pot proporcionar la capacitat de ser re-

fabricació additiva o la ciberseguretat. Albert Planas, director general d’Advan-

ferents en innovació per aconseguir mantenir el volum de negoci i incrementar

ced Factories va manifestar durant la presentació la importància d’acostar les

la capacitat d’exportació.

empreses a la digitalització per millorar la competitivitat dels processos productius. Afirmava que la millora de la productivitat passa per combinar eficaçment
l’automatització industrial, la digitalització amb tots els elements propis de la
indústria 4.0. L’empresa que no implementi aquestes tecnologies en els seus

TALL AMB LÀSER / PUNXONAT CNC / PLEGAT CNC /
SOLDADURA ROBOTITZADA / MUNTATGE CONJUNTS
C. Bellmunt, 7
Pol. Ind. La Teularia
08588 SORA (Barcelona)

A/e david@soraforma.com
Tel. 93 852 91 62 Fax 93 852 98 21
Mòbil 610 209 565

REIXES PER A TANCAMENTS DE MÀQUINES I ZONES DE PERILL
PROTECIONS PER A MÀQUINES PER ADECUACIÓ AL R.D. 1215/97

934 585 535

obradors@obradorsdrm.com
www.obradorsdrm.com
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amb una base de dades tipus ERP (Planificació de recursos empresarials). Aquest ERP
acostuma a ser un programa informàtic que permet tota la integració de les principals operacions d’una empresa, és a dir la fabricació, la logística i els magatzems per
aconseguir que totes les dades d’una organització estiguin integrades.

Pla d’adaptació per les àrees productives,
manteniment i logística

É

s important implementar sistemes d’accés a temps real a la producció,
poder analitzar eficiències de les màquines i els equips, compartir
informació, programar els manteniments preventius i la gestió dels

enviaments i el transport. Per tal de començar un procés de digitalització en
una empresa és molt important tenir en compte les millores en els processos de
manteniment, la possibilitat de tenir dades a temps real sobre l’estat dels equips
i analitzar la seva connectivitat. Una altra gran àrea que ha de tenir en compte el
Pla de Transformació Digital és la part de la logística i el magatzem. És important
tenir eines pel control dels estocs que siguin fiables i que no depenguin només
de les accions que facin els operaris. Les solucions més innovadores dins els
processos productius normalment són de tipus individual i difícilment exportables
a d’altres empreses. Actualment els robots col·laboratius permeten un accés cada
vegada més econòmic a l’automatització industrial i permeten automatitzar
línies de producció fent canvis mínims. Per això organitzacions que estan poc
automatitzades, sobretot les petites empreses que són el 99% del teixit industrial,
podran accedir a robotitzar petites parts de la seva cadena de producció o alguns

holgado

centres de treball.

Torn de gran format. Holgado.

FULL DE RUTA PER L’ADAPTACIÓ A LA INDÚSTRIA 4.0

L

Transformació digital a l’àrea de gestió

A

nivell de gestió la implementació de sistemes de digitalització de documents, control i accés a la informació és una altra línia que un projecte
de transformació digital hauria d’abordar. Finalment la seguretat de les

dades o ciberseguretat és un aspecte important que un Pla de Transformació
a implementació de les noves tecnologies que configuren el món de la Indús-

Digital no ha de menystenir. A nivell de gestió comercial cal parlar sobretot de

tria 4.0, Internet de les coses, solucions de visió artificial o fins i tot aspectes

millorar els sistemes existents i si pot ser implementar eines CRM, aplicacions

de robòtica col·laborativa, són objectius de futur a aconseguir, però per arri-

informàtiques que permeten centralitzar en una sola base de dades la interac-

bar-hi les empreses hauran de traçar un full de ruta que marqui les actuacions. En la

ció d’una empresa amb els seus clients. Finalment el Pla de Transformació Digi-

majoria d’empreses la posada en marxa de solucions hauran de passar pel departa-

tal no ha de deixar de banda les persones sense les quals res no tirarà endavant.

ment informàtic i sobretot per l’equip d’enginyers o tècnics de processos. Caldrà ali-

Cal que els treballadors de les empreses vegin les solucions digitals com una

near sempre l’estratègia del negoci amb les eines digitals per poder treure’n el màxim

ajuda a les seves tasques i no com un impediment. Per això la implementació

partit. Per aconseguir-ho és important elaborar un Pla de Transformació Digital que

d’aquestes noves tecnologies haurà de venir acompanyada dels corresponents

reculli les actuacions a totes les àrees de l’empresa. Dins d’aquests plans de transfor-

plans de formació. Finalment no cal dir que el Pla de Transformació Digital hau-

mació, una de les primeres accions a tenir en compte serà dotar l’empresa, en cas de

rà de quantificar les inversions en forma de retorns econòmics, amb l’establi-

què no hi siguin, de sistemes de control de producció o sistemes MES (Manufactu-

ment d’indicadors que mesurin si els resultats milloren amb l’aplicació de tec-

ring Execution System), és a dir sistemes que puguin integrar tot el procés a planta

nologies 4.0. •

AV. CATALUNYA 40-42
43830 TORREDEMBARRA – TARRAGONA
T. +34 977 644803 / F. + 34 977 640770
info@tecnotub.com

c u r v a d o r a s y l i n e a s d e c o r t e S.L.

PARTNERS

www.tecnotub.com
www.crippa.it
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Tolmex Mecanitzats:
components i
solucions a mida per
a la indústria

E

Redacció
n els darrers anys, la personalització dels

les que es dediquen al muntatge de maquinària petita

productes i serveis s’ha consolidat com una

i a les reparacions.

estratègia clau per a les organitzacions. Així
ho recull un estudi recent de la consultora

Pel que fa a la concepció i fabricació de prototipus, es-

Deloitte, que afirma que el 36% dels enquestats vol ad-

tructures, màquines i peces úniques, l’empresa s’en-

quirir o contractar solucions a mida. Una de les com-

carrega de dissenyar-les ad hoc, en funció dels reque-

panyies creades per a respondre a aquesta demanda

riments i les necessitats del client en cada moment. La

creixent és Tolmex Mecanitzats, empresa situada a

companyia està preparada per mecanitzar tota mena

Vic i dedicada al disseny, muntatge i mecanització

de peces de ferro, plàstic, alumini i bronze, entre altres

de peces de ferro, acer inoxidable, plàstic i alumini,

materials. En aquest sentit, hi destaca l’acer inoxida-

juntament amb els treballs fets amb torn i fresadora.

ble, metall en el qual l’empresa està especialitzada.

Malgrat ser una companyia jove, Tolmex Mecanitzats

Per produir les peces, Tolmex Mecanitzats disposa

peces de maquinària industrial, un camp on Tolmex

ofereix més de vint anys d’experiència en aquest àmbit

d’un taller de 300 m2, equipat amb la tecnologia més

Mecanitzats acumula una llarga trajectòria.

gràcies al seu fundador, qui va impulsar el negoci amb

avançada. La planta compta amb dos torns —un de

un objectiu molt clar: millorar la relació amb el client i

manual i un altre d’automàtic—, dos centres de meca-

Entre els compromisos de l’empresa, s’hi compta brin-

proporcionar-li la més alta qualitat.

nització, un trepant, una serra semiautomàtica i una

dar la màxima precisió i els estàndards de qualitats

grua amb una capacitat màxima de dues tones. La

més exigents en tots els projectes, mantenint sempre

Un servei integral i innovador

zona de treball és àmplia i lluminosa, per a garantir el

el contacte amb el client i oferint-li una atenció perso-

L’activitat de Tolmex Mecanitzats gira al voltant de

benestar de l’equip humà. A més, l’empresa també té

nalitzada. El lliurament de les comandes dinse dels ter-

tres eixos: el disseny i la mecanització de peces, el

un extens pati exterior, oficines i espais habilitats per

minis establerts és un altre valor afegit.

muntatge de prototipus personalitzats i les reparaci-

als professionals.

ons. El perfil dels clients és transversal, tot i que hi predominen firmes de la indústria alimentària, així com

Les instal·lacions de Tolmex Mecanitzats són al carrer del
El ventall de serveis es completa amb la reparació de

Molí del Llobet, 3, al polígon industrial Malloles de Vic. •

Mecanitzats generals
Prototips
Mecanitzats 3D
TornCNC
Centres Mecanitzats CNC
Carrer molí del llobet, 3
Pol. ind. Malloles
08500 Vic. Barcelona
Tel. 679 11 42 50
e-mail tolmexmecanitzats@gmail.com

INOXVIC

TREBALLS AMB
ACER INOXIDABLE,
FERRO I MÉS

C. Manresa, 12
Pol. Ind. Mas Beuló
08500 VIC
Tel. 93 886 13 98
 620 999 853

www.inoxvic.com
A/e inoxvic@inoxvic.com
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Oriol Amat

,

catedràtic d’Economia Financera i

Comptabilitat

jordi cabanas

“Catalunya té més
empreses grans que
abans de la crisi”

A l’hora d’analitzar la situació de l’economia catalana, Oriol Amat (Barcelona, 1957) és una de les veus més autoritzades. Actualment
és catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat a la UPF, degà de la UPF Barcelona School of Management, vicedegà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, vicepresident de l’ACCID i articulista en diversos mitjans de comunicació. Ha publicat diversos llibres
sobre comptabilitat i finances, alguns dels quals s’han traduït a altres idiomes. També ha estat professor visitant a universitats
i escoles de negoci europees, americanes i asiàtiques, conseller de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2011-2015) i diputat
independent de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya entre 2015 i 2017

Cèlia Roca

A

l llibre Empreses que menteixen, aler-

banc. Les regions on aquesta pràctica és més habitual

compte que el frau a les pimes acostuma a ser més sim-

ta que moltes companyies amaguen

són la Mediterrània, Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica. A l’al-

plista: per exemple, amagar unes vendes. En canvi, les

els beneficis per a reduir les quantitats

tre extrem, hi hauria el món anglosaxó i els països nòr-

grans empreses que defrauden recorren a operacions

que han de tributar. De quins percen-

dics, on hi ha una legislació més dura i que s’aplica més

d’enginyeria fiscal on intervenen societats amb la seu a

tatges parlem?

bé. També cal recordar que els líders d’opinió hi donen

altres països. És més difícil treure’n l’entrellat.

Hi ha estudis que indiquen que entre el 30% i el 40% de

exemple i que la mentida no s’hi tolera.
On és el límit?

les empreses ofereix informació financera enganyosa.
Això respon principalment a tres motius: l’existència

S’està fent prou per a lluitar contra l’evasió fiscal?

Hi ha dos tipus d’engany comptable: el legal i l’il·legal.

de polítiques retributives lligades al volum de beneficis,

S’estima que, a l’Estat espanyol, al voltant del 75%

L’engany legal, que és el més freqüent, consisteix a al-

com succeeix sobretot a les grans companyies; l’aprofi-

del frau correspon a les grans fortunes i les grans

terar els números seguint la normativa vigent. Hi ha

tament de les ambigüitats legals per a pagar menys im-

empreses.

més d’un centenar de conceptes que es poden aplicar

postos, circumstància que es dona especialment a les

S’hi podria fer més: endurir les lleis, aplicar-les de mane-

de diverses maneres. Per exemple, una empresa que fa

pimes i les empreses familiars; i finalment, a la voluntat

ra més estricta, tenir tolerància zero amb la mentida...

R+D pot triar si els diners que hi posa són una despesa o

d’inflar els beneficis a l’hora de demanar un préstec al

Quant al perfil dels grans defraudadors, s’ha de tenir en

una inversió. Tot dependrà de si s’han de presentar uns
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números atractius al banc, o bé si són per a Hisenda.
Quant a l’engany il·legal, hem calculat que hi incorre al
voltant del 10% de les empreses. Aquesta pràctica consisteix a inventar-se o ocultar vendes o factures.

Entre el 30% i el 40% de les
empreses ofereix informació
financera enganyosa”

L’ús cada cop més freqüent dels diners electrònics
podria dificultar l’ocultació de beneficis?
A alguns països, com ara Islàndia, ja quasi no es fan ser-

No tinc clar que el sistema
d’incentius pervers que
va provocar la crisi
econòmica, basat en la
concessió de préstecs
tòxics, hagi desaparegut”

vir els bitllets i les monedes. Pagar-ho tot amb targeta
de crèdit implica estar més controlat. Per tant, els pagaments digitals poden ajudar a reduir el frau.
Fins a quin punt són fiables les auditories exter-

talunya estima que l’empresa catalana està guanyant

nes? La crisi econòmica recent va deixar en evidèn-

un 9% de rendibilitat anual, gràcies sobretot a la inter-

Sempre ha defensat la viabilitat d’una Catalunya

cia la tasca d’algunes firmes del sector.

nacionalització: inversió estrangera, exportació... Cata-

independent. Quins indicadors l’avalarien?

Crec que les auditories són fiables i útils, i que els

lunya té més empreses grans que abans de la crisi. De

La població no sempre és determinant. Alguns dels

auditors fan bé la feina. Cada any es porten a terme

tota manera, hi ha dos grans problemes: la congelació

països més competitius del món, com ara Dinamar-

unes 60.000 auditories a l’Estat espanyol, de les quals

salarial i la reducció de la inversió en R+D.

ca, Singapur o Noruega, tenen un nombre d’habitants

només una quinzena té problemes. Aquest sector és

semblant al de Catalunya. Si no tinguéssim un dèficit

un dels que més responsabilitat assumeixen, ja que

Acaba de referir-se a l’activitat exportadora, que

fiscal tan alt, es podria millorar molt el benestar de la

poden enfrontar-se al pagament d’indemnitzacions si

continua creixent. On és la clau?

població: de fet, Catalunya es la 58a regió europea de

es demostra que han comès equivocacions. A més, a

Costa trobar altres regions del món que apleguin con-

270 en generació de riquesa, però en l’índex de progrés

un auditor no se li demana que trobi fraus a l’empresa,

juntament més exportació, inversió estrangera i turis-

social, cau a la posició 150 per aquesta raó. A més, sen-

sinó que verifiqui si s’hi ha actuat d’acord amb la nor-

me que Catalunya. En aquest sentit, una de les grans

se dèficit fiscal, el rating de les agències de qualificació

mativa. De vegades, l’auditor és el primer enganyat. I

fortaleses de Catalunya és la diversificació. El turisme

seria més alt. Catalunya no té problemes de viabilitat,

com passa amb qualsevol altra feina humana, també

en representa el 12% del PIB; la construcció, el 7% o 8%,

ja que compta amb una economia molt potent, però la

pot haver-hi errors.

i després tenim tot un reguitzell de sectors molt variats:

política és un altre tema.

la indústria agroalimentària, els sectors químics, farUn altre tema lligat amb la crisi ha estat el rescat a

macèutics i editorial... En l’àmbit agrícola, Catalunya és

El Regne Unit contempla possibles problemes

la banca. Dels més de 60.000 milions d’euros pres-

la 3a o la 4a regió europea, i en l’agroindustrial, la 2a o la

d’abastiment de productes bàsics davant la seva

tats, només se n’han tornat 13.000 milions, i els

3a. Si ajuntem tots dos, Catalunya és el primer clúster

possible sortida de la Unió Europea. Podria passar

experts donen la resta per perduda. Hagués estat

agroalimentari d’Europa.

això a una Catalunya sobirana?

menys costosa una solució com la islandesa, dei-

El Regne Unit vol marxar d’Europa. En canvi, pel que he

xant caure la majoria dels bancs nacionals?

Creu que Catalunya pateix una pressió fiscal ex-

llegit, més del 90% dels catalans voldria continuar for-

El problema és que això pot arrossegar milions de cli-

cessiva?

mant-ne part en un escenari semblant, i no tinc clar que

ents que hi tenen dipòsits. Amb el que es va fer al nostre

Tenint en compte el nivell d’estat del benestar que exi-

la UE pogués fer fora Catalunya. Tampoc no sé quin in-

país, ningú no els va perdre. Si s’haguessin deixat caure

gim, no em sembla exagerada la tributació, tot i que és

terès hi podria tenir, considerant que el territori català

els bancs, el fons de garantia de dipòsits no hagués po-

complicada pel que fa a les obligacions administratives

n’és aportador net, en pagar 1.400 milions d’euros més

gut atendre tots els afectats. Malgrat tot, la crisi deixa

que genera. D’altra banda, en el cas concret de Catalu-

de l’import rebut. En el cas d’Escòcia, un territori brità-

un interrogant que em preocupa: no tinc clar que el sis-

nya, hi ha un dèficit fiscal molt important: som la terce-

nic partidari de no marxar d’Europa, tinc entès que la

tema d’incentius pervers que la va provocar, basat en la

ra o quarta regió de l’Estat a l’hora de generar riquesa i

UE l’acolliria.

concessió de préstecs tòxics, hagi desaparegut. D’altra

entre la 11a i la 14a en despesa estatal.

banda, si una entitat rep ajuts públics, hauria de tornar

La inversió estrangera a Catalunya ha caigut en el
L’etern estira-i-arronsa.

darrer any. Està passant factura el clima de tensió

Catalunya té el 16% de la població espanyola i paga en-

actual?

Les dades de la gran banca en el darrer any repor-

tre el 19% i el 20% dels impostos, però només rep entre

El conflicte polític no ajuda. Malgrat tot, l’Informe FDI

ten beneficis per sobre del 10%.

l’11% i el 12% de la despesa de l’Estat, sense incloure-hi

del Financial Times situa Catalunya com la millor regió

És possible que els bancs que han presentat aquests

la part de la Seguretat Social.

del sud d’Europa per a la inversió estrangera, i les xifres

el préstec abans de començar a repartir dividends.

resultats no hagin rebut ajuts públics, i que el gruix de

dels darrers anys són favorables. També s’ha de conside-

l’import hagi anat a parar a d’altres entitats. També

Es podria justificar per la solidaritat territorial?

rar que algunes empreses que posen fàbriques a Cata-

pot ser que la gran banca ja hagi retornat la seva part

A Catalunya, no conec ningú que hi pensi que les regi-

lunya tenen la seu a Madrid. Com es comptabilitza això?

del préstec, o que hagi absorbit els bancs que se’n van

ons més riques no han d’ajudar les més pobres. El pro-

beneficiar directament. Això s’hauria d’analitzar cas per

blema ve quan al rànquing de la despesa estatal que-

Quins aspectes podrien ajudar a revertir aquesta

cas. El que no pot ser és que hi hagi una festa pagada pel

dem per sota d’aquelles comunitats que reben menys

tendència?

sector públic i que els accionistes hi acabin guanyant.

del que aporten. Quan es va redactar l’Estatut [d’Auto-

El clima, el paisatge, la gastronomia, l’oferta cultural,

nomia de 2006], s’hi va plantejar el principi d’ordinalitat,

el nivell de seguretat... També comptem amb un siste-

Quant a les empreses a Catalunya, considera que

que preveia que aquesta situació no es pogués produir.

ma universitari molt fort, amb unes condicions retri-

ja han sortit del túnel?

El Tribunal Constitucional, però, el va declarar inconsti-

butives interessants, amb un hub d’emprenedoria... A

Acabada la recessió, el nombre d’empreses torna a

tucional, malgrat que els catalans l’haguessin aprovat

això caldria sumar la presència d’un aeroport comuni-

créixer any rere any. També estan més capitalitzades

en Referèndum. Uns anys més tard, el president Mas va

cat amb Europa, Amèrica i Àsia, i la diversificació eco-

i tenen uns balanços molt més sòlids i menys deute. El

demanar al president Rajoy un pacte fiscal que contem-

nòmica. Això sí: també hi ha febleses, com ara l’excés

darrer informe del Consell Superior de Cambres de Ca-

plés l’ordinalitat, però no va ser possible.

de burocràcia.•
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LA JUBILACIÓ AMB CONTRACTE DE RELLEU COM A MESURA
DE COMPETITIVITAT
El Real Decret Llei 20/2018, de 7 de desembre, sobre mesures urgents per l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector
de la indústria, adopta un seguit de mesures que volen incidir en la viabilitat d’un sector que, segons reconeix la pròpia
llei, genera més del 14% de l’ocupació i un efecte motor molt important en altres sectors com els serveis i el comerç. Una de
les demandes dels sectors industrials per tal de ser competitius és una correcta renovació de les plantilles, permetent la
jubilació de treballadors amb feines molt exigents, sigui físicament o amb una necessitat d’adaptació de noves tecnologies que
requereixi un reciclatge permanent. Aquesta necessitat de rejovenir les plantilles comportarà també donar oportunitats als
treballadors joves per la seva incorporació al mercat de treball.

Sistema de jubilació parcial amb relleu abans

Sistema de jubilació parcial per a determinats

sa de com a mínim 6 anys anteriors a la data de la

de la reforma del desembre 2018.

col·lectius en empreses manufactureres a par-

jubilació parcial. Per part de l’empresa cal complir

E

tir de gener de 2019.

també un 70% de treballadors amb contracte indefinit sobre el total de la plantilla. En cas de què el

l sistema de pensions topa, però, amb el
problema de la sostenibilitat econòmica,

El Reial Decret 20/2018 del 7 de desembre preveu,

treballador rellevista es contracti de forma tempo-

per això l’any 2012 es va establir una es-

per les empreses considerades manufactureres,

ral la jubilació podrà ser com a màxim del 67%. En

cala progressiva dins un període que ana-

una regressió de les normes de la jubilació parcial

cas de què el rellevista es contracti amb modalitat

va de 2013 fins l’any 2027 en el qual l’edat oficial de

amb relleu al punt anterior a la llei 27/2011, amb la

indefinida el contracte podrà arribar al 80% de ju-

jubilació se situava en els 67 anys. Aquest any 2019

finalitat de millorar la competitivitat de la plantilla

bilació i haurà de treballar fins als 65 anys només

les persones que es vulguin jubilar amb el 100% i no

en determinades empreses i col·lectius. Això vol

8 hores a la setmana. Evidentment i com en la for-

arribin als 36 anys i nou mesos de cotització, s’hau-

dir anul·lar l’escala d’edat, és a dir poder celebrar

ma anterior ha d’existir una correspondència entre

ran de jubilar als 65 anys i 8 mesos. D’altra banda,

aquest 2019 el contracte de relleu amb 61 anys,

les bases de cotització entre el rellevista i el jubilat

el període de càlcul per la jubilació puja un any i se

poder jubilar-se parcialment pel 80% de la jornada

parcial, la qual en cap cas podrà ser inferior al 65%

situa als 22 anys.

i sobretot poder cotitzar per la quantitat que real-

del promig de les bases dels 6 mesos anteriors de

ment es treballa, és a dir pel 20% de la jornada res-

treball del jubilat parcial.

Per tal d’accedir a la jubilació parcial es necessi-

tant, és a dir abaratint els contractes. Les condici-

ten 34 anys i 9 mesos cotitzats com a mínim per

ons demanades per accedir a aquesta modalitat de

El 33,5% de la població aturada a Catalunya

accedir-hi amb 61 anys i 8 mesos, sempre 4 anys

jubilació son les següents:

(403.700 persones) són joves de 16 a 29 anys
(135.400), d’acord amb l’enquesta de població ac-

per sota de l’edat oficial de jubilació. Cal tenir en
compte que es va preveure també un augment

Esforç físic o alt grau d’atenció a tasques de fabri-

tiva del tercer trimestre de 2018. Actualment la

gradual de la base de cotització de la persona

cació, elaboració o transformació, així com les de

taxa d’atur dels joves a Espanya triplica la mitjana

jubilada a partir de 2014. El punt de partida del

muntatge, posada en funcionament, manteni-

de la UE. Es pot dir que a partir d’aquest any s’ha fa-

2013 era ja el 50% de la base que tenia el jubi-

ment i reparació especialitzada de maquinària i

cilitat l’accés als contractes de relleu per aquell col·

lat a jornada completa. A partir d’aquí, aquesta

equips industrials en empreses classificades com

lectiu de treballadors amb treballs molt exigents

base s’ha augmentat de manera gradual un 5 %

a indústria manufacturera. Es consideraran in-

físicament, o que se’ls demana un grau molt elevat

anual. És a dir que encara que la persona treballi

dústries manufactureres aquelles que estiguin

d’atenció a la tasques, amb processos tecnològica-

només un 25% a l’empresa, la cotització per l’any

incloses dins del grup C del CNAE 2009 “Industria

ment exigents. Aquest fet pot avançar les oportu-

2019 s’haurà de calcular sobre el 80% de la base

manufacturera”. Per tal de demostrar l’ocupació

nitats laborals i estables per a persones joves molt

que el treballador tenia quan treballava a jornada

i les tasques que desenvolupa el treballador s’ha

preparades per encarar amb més solvència els can-

completa. Aquesta darrera mesura encareix molt

d’omplir un annex en el qual l’empresa ha de signar,

vis tecnològics que les cadenes de producció hau-

els contractes de relleu i fa que moltes empreses

juntament amb l’empresa de prevenció. Segons es

ran d’encarar en els propers anys. •

qüestionin per un tema de costos la seva aplica-

desprèn de la interpretació dels motius de la llei, no

ció, tot i els avantatges evidents per a la renovació

només hi ha el fet de millorar la competitivitat de

de les plantilles. De fet sembla una mesura dissu-

les empreses, sinó també hi ha un objectiu lligat a

asiva perquè es facin pocs contractes de relleu. La

la prevenció de riscos laborals, ja que s’entén que a

jubilació podia ser com a màxim del 75%, sempre

partir de certa edat hi ha professions que resulten

i quan la persona que substitueix el jubilat es con-

més difícils de desenvolupar sense risc per la salut.

tracti de manera indefinida.

El treballador ha de tenir una antiguitat a l’empre-
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MERCAT DEL RAM 2019:
UN APARADOR DE
L’ECONOMIA LOCAL AMB
NOVES ACTIVITATS
Torna el Mercat del Ram a Vic com una reivindicació del caràcter agrícola i ramader de la comarca d’Osona, però també com una
festa amb propostes molt atractives per a tots els visitants. Els dies 12, 13 i 14 d’abril la ciutat de Vic acull un Mercat del Ram amb una
programació molt extensa que continuarà amb les activitats més destacades de cada any però també amb novetats molt interessants,
com per exemple les demostracions eqüestres que tindran lloc a la zona esportiva; i també aquest any a la Plaça Major i en l’àmbit
cultural la iniciativa promoguda per Llibreries de Vic i Òmnium Cultural portarà a terme el Dissabte de Rams i Llibres, una iniciativa que
permetrà als visitants del Mercat entrar en contacte amb diferents escriptors que signaran llibres. El tret de sortida del Mercat del
Ram anirà a càrrec de la mestra i escriptora Adela Palacín i Peguera i del Llibreter Josep Costa i Ramisa, representants de les Àvies i els Avis

jordi cabanas

de la plaça de Vic per la llibertat, que faran el pregó el dijous 11 d’abril a les 20:30 a la Sala de la Columna de l’Ajuntament.

jordi cabanas
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Els concursos ramaders són un dels principals atractius del Mercat del Ram.

circuit, per tal que es puguin donar a conèixer els diferents àmbits a través de la
participació. Aquestes activitats donen l’oportunitat de treballar valors com la preservació del medi ambient, l’esperit de superació o la creativitat, per tant la tradició
enllaça amb valors molt actuals. A l’àrea del Camp i l’Hort aquest any es farà un taller d’observació de tòfones a través d’un microscopi. També es podran conèixer els
diferents insectes i les diferents plagues que poden afectar els horts i els camps. Al
Graner es pot aprendre la relació entre el conreu dels cereals i l’elaboració de pinso
pels animals. A la Cabanya, antic espai per guardar les eines, es podran fer tallers
de cardar llana, cistelleria i apicultura. A l’Estable es podrà veure una petita mostra
dels animals característics de pagès i també es podrà seguir tot el circuït de la llet,

Redacció

des que es muny la vaca fins que arriba a la taula en forma de producte làctic. La

La Casa de Pagès descobreix els seus
secrets al públic familiar.

mostra no deixarà de banda els avenços que en els darrers anys s’han fet als esta-

E

tes del camp s’exposen per a la seva venda. Un espai, per tant, de relació humana

bles en temes de benestar animal. El Mercat finalment és el lloc on tots els produc-

l Pavelló del Recinte Firal del Sucre posa a disposició del públic una colla d’es-

però també una oportunitat per entendre la responsabilitat i la sostenibilitat. En

pais que reprodueixen les activitats més importants que tenen lloc al camp.

aquesta darrera zona hi haurà un circuit d’activitat física per poder valorar l’esforç

La Casa de Pagès s’estructura en diferents àrees distribuïdes en forma de

que representen els treballs a pagès.

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

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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La zona comercial, visita obligada.

L’activitat ramadera, l’essència del Mercat.

La Ramaderia com a centre tradicional
del Mercat del Ram

A la Carpa del Recinte Firal, a la zona de sorra, hi tindrà lloc el 15è concurs Na-

L

Raça Frisona ja que és bianual, però s’exhibiran exemplars d’aquesta raça dins

cional de Raça Bruna dels Pirineus. Aquest any no es durà a terme el concurs de

es activitats relacionades amb la ramaderia tindran lloc al voltant del

del pavelló del Sucre. El Concurs de Canals Porcines arriba a la seva 37a edició,

Recinte Firal del Sucre. Les Jornades Tècniques seran una oportunitat

i com cada any, en aquest concurs es premia la qualitat de la carn i la qualitat

per aprendre i debatre sobre diferents aspectes que actualment afecten

de la canal. En aquesta edició el club de Gos d’Atura Català organitza un con-

el món rural amb temàtiques diverses com les dejeccions ramaderes, la bio-

curs morfològic el dissabte 13 d’abril i una exhibició d’agility i de treball. Totes

massa, els cavalls, la fertilització agrària i la dona al món rural. Els concursos

aquestes activitats es faran davant del pavelló del Sucre.

eixprofessional.com

ramaders continuen essent també un puntal per aquest Mercat del Ram 2019.

Vic · Carretera de Manlleu, 43. Pol. Ind. Mas Beuló. 08500 · Tel. 93 886 04 52 · vic peralba.com
Berga · Igualada · Puigcerdà · Andorra · Terrassa · Manresa · Vic · Barcelona · Mollerussa

www.peralba.com

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

A

l bell mig de la ciutat, al Passeig, tindrà lloc l’Espai Terra i Cuina, un mercat on s’hi podran trobar més de quaranta productors agroalimentaris
amb qualificacions sobre producció artesana, i amb segell de garantia

de Venda de Proximitat. S’hi podran trobar olis, herbes, carns i embotits, vins i
ratafies, formatges i productes làctics i producció artesana de pa. Al costat de la
zona de venda, a la Plaça del Carbó s’hi instal·larà una carpa destinada a degustacions, coordinada pel cuiner David Sanglas, on hi tindràn lloc degustacions i
àpats especials que es complementaran amb concerts i actuacions musicals que
s’intercalaran amb les degustacions dins el programa d’activitats que comença
el divendres 12 d’abril a les 17 hores i que acaba el diumenge 14 d’abril a les 19
hores. La proposta de Cinquanta Cerveses Catalanes a Vic, també es podrà trobar al Passeig, on s’hi podran degustar cinquanta de les millors cerveses fetes a
Catalunya i amb una presència important de cervesa feta a Osona. Dins l’aparjordi cabanas

tat dels àpats especials, el convidat que complementarà l’oferta gastronòmica
local serà el municipi empordanès de Pals.

Mostra de maquinària agrícola.

Un premi a l’excel·lència per a
les explotacions porcines

D

ins el Mercat del Ram 2019 es farà la tercera convocatòria del Premi
Especial Osona, un reconeixement a la feina del sector porcí i al seu
compromís per una gestió responsable. El lliurament dels premis tin-

de Vic. Es vol reforçar, per tant, aquest esdeveniment que any darrere any va
guanyant prestigi. L’acte anirà precedit d’una conferència a càrrec de la veterinària Ana Romagosa sobre l’àmbit de la bioseguretat. Una altra novetat important és la incorporació d’un territori convidat que aquest any estarà repre-

jordi cabanas

drà lloc el divendres a la tarda dia 12 d’abril a la Sala Sert de l’Edifici el Sucre

sentat per la comarca del Bages. La intenció és ampliar l’àmbit d’influència del
premi i convertir-lo en un referent per a la Catalunya Central. El Premi Especial
Osona neix l’any 2017, impulsat per la Llotja de Contractació i l’Ajuntament

Preus especials
per a autònoms

de Vic per tal de premiar les explotacions d’Osona amb uns millors indicadors
en l’àmbit de la bioseguretat. A partir de l’any 2018 el Departament d’Agricultura s’incorpora al premi i les Agrupacions de Defensa Sanitària comencen a
col·laborar en funcions de jurat i aportant les dades per tal d’aconseguir que

COMPTABILITAT - FISCALITAT - LLOGUERS - LABORAL

Serveis d’Assessorament i Gestions Administratives i Empresarials
C. Madrid, 30 cantonada C. Aranjuez, 14
17500 Olot (Girona)
T 972 27 16 10 - 619 720 363
finacolomerp@hotmail.com
www.serveisigestionsjs.blogspot.com

el Premi Especial Osona sigui un reconeixement a les explotacions ramaderes
que minimitzen els riscos per la salut del medi ambient i que vetllen pel benestar dels animals.

RECICLEM
RecOn Gestor de residus industrials

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

Diplomada en Ciències Empresarials
Comptable / Col.legiada 5634

TOT TIPUS DE PLÀSTICS
Truca’ns 937

430 087

Tel. 937 430 087 - M. 687 479 551
A/e informacio.recon@gmail.com
www.recon.cat
Gestor autoritzat núm. E544.98. Transport autoritzat núm. T-3074

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.

Ajuntament de Vic
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L’exhibició eqüestre és un dels actes més esperats.

A

jordi cabanas

L’espectacle dels cavalls a la zona
esportiva i també a la Plaça Major
la zona esportiva tindran lloc la major part de les competicions i les demostracions que tenen a veure amb el món del cavall, aquest any amb al-

Les palmes i palmons, l’escenari típic que no pot faltar mai

gunes novetats importants com una exhibició de doma natural amb una
explicació pedagògica sobre les característiques físiques dels cavalls. Per primera
vegada també es farà una competició Gran National, una cursa de velocitat amb

Tres dècades
d’experiència fabricant
productes de plàstic
per a tercers

obstacles. Es mantenen com cada any el concurs de Doma Clàssica, exhibicions
de coreografia amb música, el Concurs Territorial de Doma Clàssica Copa Federació Catalana d’Hípica, demostracions de volteig i una exhibició de salt. Miron
Bococi tornarà amb els seu espectacle de gauchos i cavalls en llibertat, amb jocs a
gran velocitat que es fan a Amèrica del Sud en els dies de festa. Complementaran
l’oferta un partit d’exhibició de Horseball, concursos de salt i altres raids i concursos diversos. Aquest any dins la Plaça Major de Vic tindran lloc algunes modalitats com volteig, enganxe, horseball o doma en llibertat.

Oferim la gestió integral de projectes
industrials: disseny de productes, disseny de
motlles, prototipatge, injecció de plàstics,
muntatge de components, assistència
tècnica, ajustatge i proves de motlles.
Per més informació consulteu la nostra web:

castanyplastics.com

C. Sant Eloi, 2. Pol. Ind. Talamanca
08508 - Les Masies de Voltregà - Vinyoles
www.ccmelectronic.com

www.transportsdebestiar.com

C. Mestral, 7A
08507 Santa Eugènia de Berga
Tel 0034 627 474 140
Tel 0034 627 474 141
comercial@transportsdebestiar.com
eixprofessional.com

Transports de bestiar ROMA, S.L.

Tel. 93 850 43 24
Fax. 93 850 41 79
comercial@ccmelectronic.com

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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Ajuntament de Vic
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El bestiar és un reclam per a la canalla.

Els globus aerostàtics enlairats sobre la ciutat de Vic.

Més de 30 anys d’espectacle dels globus sobre la ciutat

53a edició del concurs de pintura
ràpida i altres activitats

E

l Club Català del Globus fa més de trenta anys que organitza l’Interna-

exhibicions i el que s’anomena “Night Glow”, un espectacle de llums i so amb

T

globus captius que es fa a la Plaça Major el dissabte a la nit. Aquest any l’esde-

mena de públic: la Mostra de Maquinària Agrícola a l’Avinguda dels Països Ca-

veniment arriba a la trenta-sisena edició i és el concurs internacional de globus

talans, la Mostra de Jardineria, Horticultura i Energies Renovables, la Mostra

més antic de Catalunya i ha esdevingut un dels més prestigiosos d’Europa i el

d’Automòbils que s’ampliarà a l’aparcament Joan de Serrallonga. Durant tot el

segon més antic després del Festival de Balons de Chateau d’Oex a Suïssa.

cap de setmana es faran també exhibicions castelleres i de gegants juntament

tional Mercat del Ram Balloon Trophy, un esdeveniment esportiu que
ha marcat el segell d’identitat de la fira. Durant quatre dies, de dijous a

diumenge, tindran lloc activitats de globus aerostàtics incloent competicions,

ots els artistes que ho desitgin poden participar en el concurs de pintura a l’aire lliure que tindrà lloc el dissabte 13 d’abril, la diada del Mercat
del Ram. Aquesta activitat, tot un clàssic, es complementarà amb altres

elements també característics d’un mercat ric i divers amb activitats per tota

amb altres activitats esportives. Aquest any el Mercat del Ram posa l’accent en

Mostra de turisme d’Osona

la cultura i estrena una mostra de llibres al carrer de Manlleu. La iniciativa “Dis-

T

sabte de Rams i Llibres” està organitzada per Llibreries de Vic i Òmnium, i reuniambé a la rambla del Passeig es posaran a l’abast del públic les propostes turísti-

rà a Vic escriptors d’arreu per signar els seus llibres.

ques més atractives de la comarca, amb mostra de les empreses i entitats representatives que posen a l’abast del visitant la possibilitat de conèixer pobles, els

El Mercat del Ram organitzarà un centenar llarg d’activitats relacionades amb

espais naturals, les rutes per fer senderisme, recórrer indrets emblemàtics amb bicicleta,

l’agricultura i la ramaderia. Un any més la fira tornarà a portar un ambient fes-

les fires i mercats i tota mena de propostes per descobrir i gaudir de la comarca d’Osona,

tiu i ramader a Vic i més enllà de la seva importància comercial i econòmica, ens

un indret amb molt per oferir en temes de turisme d’interior. Durant tot el cap de setma-

connectarà també amb la tradició i les celebracions populars. •

na de la mostra s’organitzaran activitats: jocs de pistes, visites gratuïtes per conèixer la
ciutat i diversos tallers i activitats a l’escenari de fusta de la Rambla del Passeig.

 605 180 847

Francesc Cosp Carol

 690 778 300
Dolors Anglada

Una hipica de Muntanya a Nevà

info@hipicaelpas.cat

Cal Muntaner, Nevà
17536, Toses
www.hipicaelpas.cat

CA LA
MATILDE

Nova temporada 2019
Us esperem!

El centre hípic de la Vall de Ribes

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



BAR RESTAURANT
Des de 1985

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

RESERVES
Tel. 972 44 42 69
calamatilde@gmail.com
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Lactium, la mostra de
formatges catalans

A l’Aula del Formatge Bonpreu-Esclat, els apassionats d’aquest producte podran descobrir i
aprendre les singularitats i valors dels formatges
catalans, artesans i autèntics.

L’onzena edició de Lactium, la mostra de formatges catalans, tindrà
Al TXISCorner, l’espai més polivalent, obert i di-

lloc al Parc Jaume Balmes de Vic els propers dies 11 i 12 de maig 2019.

nàmic de Lactium, s’hi programen concerts, espectacles familiars i presentacions de projectes
singulars i innovadors del sector.
Un any més, es farà el Concurs Lactium: formatges artesans de Catalunya, una de les cites de
referència a Catalunya, amb un prestigiós jurat
que otorgarà el Premi Millor Formatge Català
LACTIUM 2019.
Per tercer any, dissabte a la nit, Lactium es transforma en el Rock & Txis, on la música en directe i
la degustació de tapes elaborades amb formatges, converteixen el Parc Jaume Balmes i LactiAjuntament de Vic

um en una autèntica festa del formatge.
Es comptarà també amb una nova edició de la
Mostra de Bestiar Viu, amb una exposició de
races autòctones d’animal lleters de la mà de
l’agrupació de ramaders i formatgers Llet de Cabres Catalanes.

Redacció

L

actium és el mercat de formatges més gran

ductes agroalimentaris relacionats amb el format-

de Catalunya, on s’hi podem trobar més de

ge, que formen part de l’espai Amics del Formatge.

El Parc Jaume Balmes, un dels parcs històrics del
centre de la ciutat, acollirà aquesta nova edició

200 formatges i 40 formatgeries artesanes

d’arreu del país, que ofereixen degustacions i venda

Un programa d’activitats per a tos els públics que

de Lactium. Un marc agradable i orgànic, en per-

al tall dels seus formatges. A l’espai expositiu, tam-

combina propostes familiars amb activitats for-

fecte harmonia amb els valors de qualitat que

bé es comptarà amb la presència d’artesans i pro-

matgeres.

vol transmetre aquesta Mostra.•

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

 formatgesbinigarba.quesos  @binigarba

Vallfogona
de Ripollès

Olot

N-260a entre el km 101 i el 102
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L’alimentació i el benestar que
proporciona la natura a les nostres
vedelles garanteixen una carn amb
unes característiques organolèptiques molt diferenciades de la resta
Servim a domicili arreu de Catalunya

Per comandes
info@maspinos.cat • Tel. 689 998 444 
www.maspinos.cat

eixprofessional.com

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

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

EC

eixprofessional.com

Formatges i embotits
menorquins.

Canonades de refrigeració i aigua calenta

Fabricació de peces especials

Soldadura orbital per a la
indústria farmacèutica
Soldadura electropulida per a
la indústria farmacèutica

Instal·lacions
Pont multivies

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

Instal·lació de planta
enbotelladora d'aigua

Connexió de dipòsits

Instal·lació de calderes

Detall de l’interior
d’una soldadura
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