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El passat 5 de juny es va commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient. Una jornada que any
rere any ens posa en alerta per sensibilitzar-nos i recordar-nos la degradació que patim en el nostre entorn ambiental. Són molts els reptes que tenim encara per solucionar aquest greu problema de tal manera que, i de forma urgent, no ens queda altre remei que buscar-hi solucions.
El desenvolupament industrial i econòmic desfrenat ha fet que amb els anys es generés un
impacte totalment negatiu per la qualitat ambiental. I d’aquestes accions sembrades pels
humans s’ha creat un problema ambiental. Això ha fet que actualment suportem un seguit
de conseqüències negatives per a la naturalesa. Des de fa temps, són moltes les estratègies,
campanyes i recomanacions que rebem per diferents mitjans que ens encoratgen a posar en
marxa possibles solucions destinades a ajudar a preservar el medi. De tota manera és de tal
complexitat i greu el tema ambiental, que de les moltes iniciatives que s’han pres, poques
han prosperat i altres s’han quedat pel camí. No ens acabem de creure que els principals recursos naturals no els tindrem per sempre, pensem que no s’acabaran mai. I això fa que no si-
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guem prou conscients de què la població cada vegada va en augment, i per viure necessitem
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recursos naturals és el que fa malbé el planeta. Si el medi ambient està contaminat, la nostra
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TROBAR ALTERNATIVES AL
PLÀSTIC I FER MÉS EFECTIUS LA
RECOLLIDA I EL RECICLATGE

els recursos més bàsics: aliments, energia, aigua...
Aquest sistema econòmic i polític que es basa en el creixement incontrolat i que abusa dels
salut se’n ressent. Una de les reflexions que ens hauríem de fer: realment aquest és el sistema
econòmic que ens convé? S’han de buscar altres models econòmics que representin uns valors
més honestos i responsables si volem preservar el medi i salvaguardar el nostre propi benestar.
Hem de fer l’esforç de conscienciar-nos de la importància de les petites accions quotidianes,
que fan que a llarg termini adquireixin un paper important. I a les nostres mans està ensenyar
a les generacions que ens segueixen. Més ben dit, potser són els joves que estan més sensibilitzats i involucrats en què els polítics compleixin el que ens prometen. Només cal sentir la
jove activista sueca Greta Thunberg, amb els seus assenyats missatges contra el canvi climàtic, juntament amb altres grups que recolzen les seves teories. Thunberg, amb les seves
paraules ha fet remoure alguna que altra consciència posant en qüestió molts aspectes negatius del sistema actual.
És totalment necessari buscar noves estratègies que puguin ajudar a què participin tots els sectors de la societat per canviar el nostre comportament i activar noves formes d’actuar, per ser
més respectuoses amb el nostre entorn. Si tenim la voluntat de canviar-ho, segur que encara
que sigui amb els anys, ho aconseguirem. Esperem que encara hi puguem ser a temps. •
núria garriga
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EL SECTOR DELS
TANCAMENTS I
AUTOMATISMES.
PER UNA ACCESSIBILITAT
SEGURA I INCLUSIVA
ACTUALMENT ELS TANCAMENTS I AUTOMATISMES S’HAN D’ADAPTAR A LES NORMATIVES
D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE TOTS ELS EDIFICIS I DE LES EMPRESES. LES NOVES NORMATIVES
PER ESPAIS SENSE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES REQUEREIXEN DE PORTES QUE S’OBRIN
FÀCILMENT I QUE RESPONGUIN A LES EXIGÈNCIES DEL SECTOR INDUSTRIAL. EN CAS D’INCENDI
S’HAN DE PODER TANCAR DE MANERA SEGURA PER PROTEGIR-NOS I ACONSEGUIR SALVAR
VIDES. D’ALTRA BANDA, HAN DE SER RESISTENTS EN FRONT DE SABOTATGES O ROBATORIS,
HAN DE TENIR UN MANTENIMENT FÀCIL I ECONÒMIC I HAN DE TENIR UNA ESTÈTICA QUE
PUGUI ESTAR EN HARMONIA AMB L’EDIFICI. FINALMENT, LES PORTES I LES FINESTRES CAL
QUE INTERACTUÏN DINS DELS EDIFICIS INTEL·LIGENTS JUNTAMENT AMB ELS ALTRES ELEMENTS
AUTOMÀTICS D’ESTALVI ENERGÈTIC I SEGURETAT.
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Diferents mecanismes de portes automàtiques. ToniCoto.

PORTES ACEFIC

JORDI CABANAS

ACTUALMENT, LA
CONNECTIVITAT SERÀ
LA TECNOLOGIA QUE
MARCARÀ EL FUTUR DELS
ACCESSOS ALS COMERÇOS
I A LES VIVENDES.

Porta de vidre corredissa.

REDACCIÓ

El Sector del Tancament i Automatismes

L

i a les vivendes. D’altra banda, caldrà veure també com surten reforçades les
empreses que fa deu anys van haver de sobreviure a la crisi, i de com són ca-

a fusteria metàl·lica, tancaments i automatismes, segons les dar-

paces d’evolucionar i créixer en un mercat actualment a l’alça i cada vegada

reres dades que ens proporciona l’Institut d’Estadística de Ca-

més globalitzat.

talunya, és un sector format per un total de 2.243 establiments,
que dona feina a un total de 8.547 persones, un 84% de les quals

Compliment de normatives. La marca CE

son assalariats i la resta autònoms. El volum total de negoci que

països fora de la Unió Europea. Un sector que en general encara és poc ex-

C

portador però que afronta els reptes de l’adaptació a les normatives de se-

lista en estructures i tancaments i candidat d’Anem per Feina 2019 a la Cam-

guretat amb el suport de l’electrònica, la robòtica i la digitalització. Tal com

bra de Comerç de Barcelona pel sector de la serralleria i tancaments metàl·lics,

expliquen els professionals del sector, al principi els tancaments i els auto-

es feia altaveu dels principals reptes que el sector té de cara al futur. En primer

matismes eren productes electromecànics, després l’electrònica va fer evolu-

lloc comentava una primera qüestió important de seguretat, afirmant que

cionar els producte i la mecànica ha quedat en segon pla. Actualment, la con-

un 91% de les portes metàl·liques incompleixen la normativa. Aquestes dades

nectivitat serà la tecnologia que marcarà el futur dels accessos als comerços

van sorgir de l’estudi de la Conferència Sectorial d’Indústria de la PIME que va

s’aproxima als nou cents milions d’euros. Al voltant d’un 80% del volum de
negoci té lloc dins de territori nacional, un 13% de les vendes es produeix a
països de la Unió Europea i només un 5% del volum de negoci es produeix a

om tots els sectors industrials el sector de la serralleria, tancaments i
automatismes en general es planteja una colla de reptes derivats dels
canvis socials i tecnològics que tenen lloc actualment i que obligaran a

una feina important d’adaptació al mercat. Ramon Piquer, empresari especia-

Serralleria amb ferro i
acer inoxidable.
Construccions,
muntatge, venda i
reparació de tot tipus
de portes metàl·liques.
Gestió integral de
manteniments.
Servei a comerços,
indústries, comunitats
de propietaris i
particulars.

C. Ripoll, 12- 08500 Vic

Tel. 93 886 44 73

Pol. ind. Mas Beuló

info@tonicoto.com

www.tonicoto.com
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LES EMPRESES DE TANCAMENTS
HAN D’ADAPTAR LES PORTES AMB
AUTOMATISMES QUE FACILITIN
L’AUTONOMIA DE LES PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA I QUE CONTRIBUEIXIN
A OBTENIR ACCESSOS LLUÏRES DE BARRERES
TANT EN ELS ESPAIS PÚBLICS COM PRIVATS.

començar l’any 2017, el resultat del qual es va donar a conèixer a la Fira Smart
Doors. Aquest tema té especial importància als centres comercials, les oficines
i fins i tot les escoles on segons Piquer no hi ha revisions com passa amb els
vehicles o amb els ascensors. El problema és que els components es fan malbé
i cada any la manca de manteniment produeix accidents. Per millorar aquest
primer aspecte de seguretat cal conscienciar les empreses sobre el compliment
de les normatives. Efectivament, cal promoure el compliment de la marca CE
TONI COTO

i les normatives d’aplicació per totes les portes metàl·liques automàtiques de
les naus industrials, els comerços o els aparcaments, igual que les empreses del
país fan amb la resta de maquinària de les seves instal·lacions.

Seccional amb porta incorporada i finestres.

Disseny, fabricació, instal·lació i
manteniment de tot tipus de portes
automàtiques a mida per a
indústries, comerços i particulars.

Parc d’Activitats Econòmiques Osona
C. Tarragona, 30 - 08500 VIC

Abatibles
Seccionals
Basculants
Enrotllables
Ràpides
Batents
Frigorífiques

T 938 863 476
servycat.com
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JORDI CABANAS

COM TOTS ELS SECTORS
INDUSTRIALS EL SECTOR
DE LA SERRALLERIA,
TANCAMENTS I
AUTOMATISMES EN
GENERAL ES PLANTEJA
UNA COLLA DE REPTES
DERIVATS DELS CANVIS
SOCIALS I TECNOLÒGICS
QUE TENEN LLOC
ACTUALMENT I QUE
OBLIGARAN A UNA FEINA
IMPORTANT D’ADAPTACIÓ
AL MERCAT.

Detall porta de garatge seccional.

Normatives d’accessibilitat universal

E

Internacionalització del sector dels
tancaments i automatismes

ls tancaments i automatismes s’han d’adaptar a les normatives d’accessibilitat universal de tots els edificis i de les vivendes. Els edificis d’habitatges tenien fins al 4 de desembre de 2018 per realitzar les reformes

necessàries a fi de disposar d’itineraris accessibles als seus portals i escales.

U

n dels principals aparadors del sector és la Fira Smart Doors, la Fira
de Portes i Automatismes que de forma bianual presenta les principals novetats del sector. La fira va tenir lloc el 2018 i ara ja prepara la

Amb l’objectiu de facilitar la lliure mobilitat de totes les persones, el Reial De-

propera edició del 2020. Smart Doors està present també als circuits interna-

cret Legislatiu 1/2013, pel qual s’aprova la Llei General de Drets de les Perso-

cionals de portes i automatismes. Al mes de gener Smart Doors va estar pre-

nes amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social estableix que els edificis de

sent a Intersec, la fira de referència a Dubai. Els productes que es presenten

propietat horitzontal han d’adaptar els seus immobles i garantir que tots els

a Intersec són l’accés físic, els controls d’entrada amb accés electrònic i accés

veïns i totes les persones hi tinguin accés en les mateixes condicions. No obs-

mecànic i altres aspectes de seguretat comercial, sense deixar de banda el

tant això a Espanya el 77% dels edificis no han eliminat les barreres arquitec-

sector de les cases intel·ligents i l’automatització d’edificis. El passat dia 12 de

tòniques. Per estar al dia pel que fa a l’accessibilitat universal qualsevol edifici

març es va celebrar el 3er ICAD (International Congress Automatic Doors) que

ha de complir amb el Codi Tècnic d’Edificació (CTE), que és el marc normatiu

va tenir lloc al Indiana Convention Center de Indianapolis a EEUU, posant en

que estableix els mecanismes bàsics de seguretat i accessibilitat als edificis.

valor altra vegada aquesta iniciativa de plataforma de comunicació pel sector

Les empreses de tancaments han d’adaptar les portes amb automatismes que

de les portes i automatismes més enllà de les fronteres, i més enllà de l’àmbit

facilitin l’autonomia de les persones amb mobilitat reduïda i que contribueixin

europeu. Dins de les accions portades a terme està també la FIPA (Fira Inter-

a obtenir accessos lluïres de barreres tant en els espais públics com privats.

nacional de Portes i Automatismes). Aquesta darrera fira va tenir lloc els dies

Portes de garatge

• Portes Enrotllables de Ferro

• Portes Ballestes

• Portes Enrotllables d’Alumini

• Barreres

• Portes Basculants

• Automatismes

• Portes Corredisses

• Proteccar

• Portes Batents

• Servei de Manteniment

Portes industrials

Distribuïdor oficial de portes
C. Tarragona 12,
17181 Aiguaviva - Girona
Tel. 972 440 307
Mòbil 676 999 533

www.cmriera.com

Portes d’entrada
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27-28 de febrer i 1 de març a València. L’exposició
va reunir a tots els professionals del sectors vinculats a les portes automàtiques i amb molta capacitat de generar negoci: instal·ladors, empreses de
manteniment, constructors, promotors, arquitectes, decoradors entre altres, dins el paraigües d’un
centenar de marques.

Evolució tecnològica al
servei de l’accessibilitat
n els darrers anys les aplicacions pel

estarà sempre tancada, evitant el pas d’olors

control d’automatismes per part de l’usuari

o soroll d’una sala a l’altra en els accessos a

han evolucionat de manera exponencial

cambres de bany o cuines. L’aplicació de les noves

amb aplicacions que permeten controlar

tecnologies a les portes de garatge permeten

mecanismes des del telèfon mòbil. Actualment

que amb l’activació del GPS de l’iPhone, amb la

hi ha un ampli ventall de guies per a portes

geolocalització es pot obrir automàticament

corredisses que permeten l’accionament amb

la porta del garatge a la distància precisa que

comandaments sense fils, sensors i detectors

s’hagi programat prèviament i d’una forma

de proximitat. Aquests sistemes, a part de

segura per a reduir els temps d’espera. Pel

millorar el confort de l’usuari poden solucionar

que fa a la seguretat, s’ha de tenir en compte

problemes en vivendes adaptades per persones

l’aparició al mercat de les portes d’acer d’alta

amb mobilitat reduïda. En llocs públics com

seguretat sense claus i amb funcionalitats

cafeteries o hotels poden assegurar que la porta

Bluetooth de bloqueig i desbloqueig.

C.M. RIERA

E

PEL QUE FA A L’AUTOMATITZACIÓ DE VIVENDES
ACTUALMENT LA TECNOLOGIA S’ADAPTA CADA
VEGADA MÉS ALS MÒDULS ELECTRÒNICS
PER INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I
AUTOMATITZACIONS D’EDIFICIS, POSSIBILITANT
LA INTEGRACIÓ DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA
DE LA VIVENDA, AMB ELS TANCAMENTS I LA
SEGURETAT.

Mitjançant una aplicació de mòbil facilita l’accés
d’entrada i sortida.

ÚNIC DISTRIBUÏDOR POINT FORT FICHET
AUTORITZAT DE GIRONA I PROVÍNCIA

SERVEI AUTORITZAT
GIRONA I PROVÍNCIA

PORTA XALET CASA “FICHET STYLEA”
AMB DOBLE RUPTURA TÈRMICA I POSSIBILITAT
DE FIXES LATERALS I SUPERIORS.
AMB CLAU F3D
ÚNICA DE FICHET

TONI COTO.

PERSIANES
AUTOMÀTIQUES DE
SEGURETAT GRAU 3
C. Roca i Delpech, 83 Bxs
Salt · Girona
T 972 234 080

Porta corredissa.

SERRALLER 24 HORES
OBERTURA DE PORTES
www.ortizserrallers.com
ortiz@fichetgirona.cat
URGÈNCIES 24h 649 474 080

SOLUCIONS EN PORTES AUTOMÀTIQUES

PORTES
AUTOMÀTIQUES
DE VIDRES

PORTES
ENROTLLABLES
ALUMINI I ACER

PORTA
SECCIONAL
DE VIDRES

PORTES
SECCIONALS
PANELL
SANDWICH

C. Sant Crist, 30
08348 Cabrils

PORTA
RÀPIDA
APILABLE

PORTA
RÀPIDA
ENROTLLABLE

soluciones@acefic.es

www.acefic.es

PORTES
RÀPIDES AMB
TANCAMENTS
LATERALS

Tel.

936350639
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EL SECTOR DE LES
PORTES I AUTOMATISMES
HA DESENVOLUPAT
SOLUCIONS PER ALS
TANCAMENTS DE LES
NAUS INDUSTRIALS PER A
TOTS ELS SECTORS.

C.M. RIERA

Peu de foto.

Porta enrotllable d’obertura ràpida.

Quan una propietat queda buida, la gestió de l’accés és clau. No només

cal preservar la temperatura. Un altre element de tancament important pel

cal mantenir allunyats als intrusos sinó assegurar que les persones

món industrial són els molls de càrrega. En aquest cas les portes seccionals es

autoritzades tenen accés quan ho necessiten de forma còmoda,

combinen amb les rampes electro-hidràuliques i els abrics que permeten l’aco-

segura i ràpida sense els costos associats a la gestió de les claus.

blament amb la caixa del camió per protegir i fer més efectiu el procés de descàrrega pels operaris del magatzem. Finalment les cortines i els tancaments de

Portes d’accés pel sector empresarial

PVC per a protecció contra la humitat, el fred i els corrents d’aire que serveixen

E

per aïllar zones de treball i estalviar energia sobretot en climatització.
l sector de les portes i automatismes ha desenvolupat solucions per
als tancaments de les naus industrials per a tots els sectors. Hi ha dife-

L’evolució de l’arquitectura: les façanes lleugeres

rents models segons la seva utilització: pel tancament de naus indus-

amb moltes possibilitats de muntatge que s’adapten a la mida de l’obertura i

L

a l’alçada del sostre permetent aprofitar al màxim el preuat espai d’una nau

mercials. El mur cortina es caracteritza per ser un tancament majoritàriament

industrial. Normalment els panells són aïllants ja que estan revestits d’escu-

de vidre, suportat per una subestructura metàl·lica de muntants i de travessers

ma de poliuretà lliure de CFC. Dins el món de les portes ràpides enrotllables

que se subjecta a l’estructura de l’edifici. El mur cortina ha d’estar dissenyat

o plegables hi ha les portes que es reparen automàticament, és a dir després

per resistir la força del vent, assegurar l’estanquitat de l’aigua i la resistència

d’una col·lisió, entren automàticament a les guies i tornen a ser immediata-

al vent. L’aïllament tèrmic de la façana dependrà en gran part del tipus de vidre

ment operatives, evitant reparacions inoportunes i per tant pèrdua de temps

utilitzat. El major inconvenient d’aquest tipus de tancaments és la major des-

i recursos. Aquest tipus de portes són perfectes per la separació de sales on

pesa energètica, de neteja i de manteniment de l’edifici, en front de la façana

trials, per separacions, per divisions internes en seccions, per aïllar zones de
treball o per emmagatzematge. En primer lloc trobem les anomenades portes
seccionals, és a dir portes composades per diferents panells d’acer o d’alumini,

es façanes lleugeres són com una pell sobre l’estructura de l’edifici. També anomenats murs cortina són sistemes de construcció que permeten
façanes d’aspecte diàfan, innovador i elegant. Aquest sistema es fa servir

normalment en edificis públics, oficines, seus corporatives, hotels o edificis co-

Tel./Fax 973 604 849
maurotrebi@hotmail.com
TREBI SUCURSAL EN ESPAÑA
C. Tossal Blanc, 36
25230 Mollerussa (Lleida)

www.trebi-celle.com

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

eixprofessional.com

Mòbil 679 275 380
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ORTIZ SERRALLERS

LA MISSIÓ BÀSICA
D’UNA PORTA
TALLAFOCS ÉS LA
DE RETARDAR LA
PROGRESSIÓ D’UN
POSSIBLE INCENDI,
PERMETRE UNA
EVACUACIÓ SEGURA
DE LES PERSONES I
POSAR FACILITATS AL
POSSIBLE RESCAT I
A L’EXTINCIÓ DE LES
FLAMES.

Diferents dissenys de portes blindades.

convencional. ASEFAVE és l’associació espanyola de fabricants de façanes lleu-

comercialització dels productes de construcció de la Unió Europea la qual ga-

geres i finestres. Des de l’associació apunten que el sector de les finestres ha

ranteix la fiabilitat de la informació en relació amb el seu rendiment d’acord

acabat la seva crisi i consolida la seva recuperació amb els millors resultats de

amb les proves realitzades. Per tal de mantenir el certificat cal passar una au-

la darrera dècada. Juntament amb aquest repunt del negoci també s’ha vist un

ditoria anual per tal de continuar amb la seva validesa.

canvi de tendència pel que fa a les funcions més demandades. Si bé antigament
les funcions més demandades eren les relacionades amb el comfort, actual-

El sector de les portes i automatismes és un sector empresarial amb un poten-

ment les noves instal·lacions han de satisfer demandes de gestió del consum

cial molt gran de transformació que compta amb empreses prou dinàmiques

i de l’energia, la seguretat i el control d’incendis. Pel que fa a l’automatització,

per afrontar els reptes de combinar efectivitat, protecció del medi i respecte

ja no només es demana el control sobre objectes independents de cada edifici,

a la diversitat. Per assolir els objectius el sector s’ha d’adaptar a les normes

sinó que tot apunta cap a la interacció amb sensors a nivell de l’edifici i al seu

existents, i sobretot a les noves tecnologies que ens aporta la digitalització i la

control mitjançant aplicacions de control remot a partir de dispositius mòbils.

connectivitat, que en aquest cas acosten els tancaments i els automatismes a
les necessitats i als nous valors que el mercat demana. •

El món de la seguretat: les portes tallafocs
Les portes tallafocs són una part fonamental de la protecció contra incendis

Portes
Automatismes
Baranes
Càmeres

dels edificis, han de comptar sempre amb un sistema de tancament automàtic
i no poden estar mai tancades amb clau. Efectivament la missió bàsica d’una
porta tallafocs és la de retardar la progressió d’un possible incendi, permetre
una evacuació segura de les persones i posar facilitats al possible rescat i a
l’extinció de les flames. Per a determinar la classificació de les portes tallafocs
els fabricants han d’avaluar el seu material sotmetent el producte a un test segons les especificacions europees d’acord amb la normativa EN 1634-1:2016
Més A1:2018. Els nivells d’integritat i de resistència al foc que s’especifiquen
són E, EW i EI. Aquest últim és el que garanteix una major resistència tèrmica.
L’aïllament tèrmic es divideix en dues categories Ei1 i Ei2. La categoria Ei1 és la
més estricta i difícil d’aconseguir en les proves de resistència al foc. A Espanya

PORTES

Fabricació portes:
Enrotllables
Basculants
Seccionals
Batents
Corredisses

AUTOMATISMES

MANTENIMENT

Motors per a tot tipus de portes
Bateries
Plaques solars

Manteniment de portes de
pàrquing, avaries, domòtica i
sistemes de seguretat.

la norma que podem trobar de manera més general és la Ei2. De fet aquesta
darrera és la normativa que cal complir en cas de què no s’especifiqui un grau
especial de resistència tèrmica. La CPR és una norma harmonitzada per a la

POL. IND. SANT ISIDRE III
C. PUIGMAL, 30
08272 SANT FRUITÓS DEL BAGES
 Portes Fernandez

Tel./Fax 93 872 15 00
Tel. Urgències 639 080 071
comunitats@portesfernandez.com
www.portesfernandez.com
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EL MANTENIMENT
COM A ELEMENT BÀSIC
DEL PROCÉS INDUSTRIAL

paràmetres normals, es poden veure variacions que
indiquin un possible problema. Així s’evita arribar a
l’avaria. És un dels tipus de manteniment industrial

EN EL SECTOR INDUSTRIAL, EL MANTENIMENT ADEQUAT DE L’EQUIP I LA MAQUINÀRIA NO NOMÉS

més avançats i que requereix major base informà-

PERMET QUE ES MANTINGUI LA PRODUCCIÓ A UN RITME ESTABLE I DE MANERA QUE ES PUGUI

tica i coneixements tècnics. L’evolució dels sensors

PROVEIR AMB PUNTUALITAT ALS CLIENTS, SINÓ QUE TAMBÉ ÉS UNA MANERA D’EVITAR RISCOS ALS

actuals poden ajudar a subministrar dades per de-

TREBALLADORS.

senvolupar la planificació dels predictius.

Manteniment zero hores
Consisteix en tasques i procediments que deixen

E
REDACCIÓ

la màquina a zero hores de funcionament. Això
ls manteniments no planificats són

Manteniment preventiu

vol dir que, bé quan ja està començant a baixar el

aquells que s’han de fer d’emergència

Consisteix en una intervenció sistemàtica de

rendiment de l’equip o bé quan encara funciona a

perquè la maquinària falla. Per això la si-

l’equip, encara que aquest encara no hagi donat

la perfecció, es substitueixen tots els components

tuació ideal és que tot el manteniment

senyals de desgast o error. Es tenen en compte les

necessaris fins que té el mateix desgast per l’ús com

estigui planificat. D’aquesta forma, augmentarem

vulnerabilitats de la maquinària i els materials i es

si fos totalment nova. És un dels tipus de manteni-

la seguretat dels treballadors i no posarem en risc

planifica el manteniment en el moment oportú per

ment industrial que serveixen per assegurar allar-

la continuïtat de la producció. Una bona gestió del

no arribar a necessitar una reparació seriosa. Re-

gar la vida útil de l’equip a llarg termini i de forma

manteniment industrial estalvia problemes a la

quereix un bon pla de manteniment industrial.

controlada.

inesperades, però un bon pla de manteniment in-

Manteniment predictiu

dustrial reduirà aquest risc a la mínima expressió.

Aquest és un dels tipus de manteniment industrial

Manteniment en ús o
manteniment autònom

llarga. De vegades, ens trobarem amb reparacions

que més requereixen d’un correcte pla de manteni-

El manteniment autònom és aquell que es porta

Manteniment correctiu

ment. Fa una anàlisi constant de l’equip per poder

a terme amb la col·laboració dels operaris del pro-

Aquest manteniment industrial consisteix a corregir

descobrir si les variables de la maquinària canvi-

cés. Consisteix a realitzar diàriament activitats no

els errors de l’equip a mesura que vagin apareixent per

en i predir les avaries i els errors abans que es pro-

especialitzades, com ara les inspeccions, neteja, lu-

l’ús i el desgast. Poden ser planificats, quan aquest

dueixin. Per poder adoptar aquest tipus de man-

bricació, ajustaments menors, estudis de millores,

desgast s’ha previst i en el pla de manteniment indus-

teniment, abans cal disposar de dades: Algunes

anàlisi de falles, entre d’altres. És important que

trial ja es té en compte; o no planificats, quan el defec-

variables a tenir en compte són vibració, consum

els operaris siguin capacitats i polivalents per dur

te passa en un moment inesperat o abans del previst.

d’energia, temperatura ... Un cop es coneixen els

a terme aquestes funcions, de tal manera que ha

TORNEJATS DE PRECISSIÓ
DE PEÇA MITJANA I GRAN

Servycat | Anunci.indd 1

www.holgado.es
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08243 Manresa
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L’empresa Servycat es dedica al manteniment, reparació i muntatge de maquinària industrial.
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El servei de manteniment com a clau de la seguretat industrial. Instal·lacions Caminox.

de comptar amb total domini de l’equip que opera i

tos en els processos de producció. El Manteniment

de les instal·lacions del seu entorn. Els objectius del

Productiu Total (TPM) es fonamenta sobre sis pilars:

Quin tipus de manteniment és el
més adequat?

manteniment autònom són clars i contribueixen a

millores enfocades, manteniment autònom, mante-

Aplicar el tipus de manteniment més adequat de-

la preservació dels equips mitjançant la prevenció.

niment planificat, manteniment de qualitat, educació

pèn únicament del tipus d’equip i també de la nos-

A més, el manteniment autònom permet a l’equip

i entrenament, seguretat i medi ambient. Val la pena

tra capacitat d’anàlisi i de planificació. El Pla de

de treball adquirir coneixement i aprenentatge, de-

considerar que els equips poden patir un desgast na-

Manteniment pot incloure diferents tipus de man-

senvolupar habilitats per a l’anàlisi i la solució de

tural i un desgast forçós. Les activitats del TPM s’en-

teniment d’acord amb les necessitats de l’equip.

problemes i sobretot desenvolupar uns valors i una

foquen a eliminar els factors de desgast forçós, aug-

Per exemple, si es treballa amb maquinària molt

cultura d’empresa orientada a la millora contínua i

mentant la cura sobre l’equip i les instal·lacions. El

avançada tecnològicament i amb un perill molt

a la col·laboració.

TPM enfoca els seus objectius cap a la millora de l’efi-

important de patir una avaria per desgast d’algu-

ciència dels equips i les operacions mitjançant la re-

nes peces, en aquest cas caldria triar un model en

Manteniment de qualitat

ducció de falles, no conformitats, temps de canvi, i es

el qual es doni prioritat al manteniment predictiu i

El manteniment de qualitat és un dels pilars del

relaciona amb activitats d’ordre, neteja i millora con-

al manteniment zero hores, per evitar que es pro-

Manteniment Productiu Total i té com a princi-

tínua. Activitats en les que s’involucra al personal de

dueixin accidents.

pal objectiu millorar i mantenir les condicions dels

producció, amb el propòsit d’augmentar les probabi-

En canvi, si es fa servir una maquinària més sen-

equips i les instal·lacions en un punt òptim on sigui

litats de manteniment de l’entorn net i ordenat, com

zilla i que no requereixi un entrenament molt es-

possible arribar a la meta de zero defectes, és a dir

a requisits previs de l’eficiència del sistema. A més, el

pecialitzat per fer intervencions de manteniment,

zero no conformitats de qualitat. En el manteni-

TPM presenta els següents avantatges: Millora de la

potser es podria dissenyar un pla de manteniment

ment de qualitat és molt important comptar amb

qualitat, millora de la productivitat, fluxos de produc-

industrial centrat en el manteniment en ús i el cor-

eines i tecnologia adequada, que van des de tècni-

ció continus, aprofitament del capital humà, reducció

rectiu, si s’escau.

ques de control de qualitat, fins a instruments pre-

de despeses de manteniment correctiu i reducció de

Finalment hem de tenir en compte que per tenir

cisos de mesura i predicció.

costos operatius. Val la pena tenir en compte que la

èxit en els plans de manteniment, és necessària la

metodologia TPM requereix de la participació activa

implicació de tota l’àrea d’operacions, planificació

Manteniment Productiu Total (TPM)

de persones capacitades i polivalents. El pilar d’edu-

i altres àrees de suport.

En aquest sentit el TPM és una metodologia que es

cació i entrenament s’enfoca en garantir el desenvo-

És necessari també un bon procés de formació de

centra precisament en l’eliminació de les pèrdues re-

lupament de les competències del personal, tenint en

totes les persones per evitar les avaries per un mal

lacionades amb aturades imprevistes , qualitat i cos-

compte els objectius de l’organització.

ús dels equips.•

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

DESPRÉS DE MOLTS ANYS DE TREBALL
HA ARRIBAT L’HORA DE JUBILAR-ME.
MOLTES GRÀCIES A TOTS ELS
CLIENTS, PROVEÏDORS I AMICS
PER LA VOSTRA CONFIANÇA!
C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa
08512 Sant Hipòlit de Voltregà

T 93 850 22 45 — M 620 213 655

efrasercon@gmail.com

MUNTATGES INDUSTRIALS PUIG-REIG S.L.
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+34 93 8381933

12 | L’Entrevista

Rafael
Santandreu

,

PSICÒLEG I DIVULGADOR

« La força de la il·lusió és
deu vegades més forta
que la de l’obligació»
CÈLIA ROCA

POCS OBJECTIUS VITALS HAN FET CÓRRER TANTS RIUS DE TINTA COM LA CERCA DE LA FELICITAT:
UN PROPÒSIT AL QUE ENCARA, 2.700 ANYS DESPRÉS DEL NAIXEMENT DE LA FILOSOFIA, S’INTENTA
DONAR RESPOSTA DES D’INFINITAT DE FRONTS. RAFAEL SANTANDREU (BARCELONA, 1969) ÉS UN
DELS PROFESSIONALS QUE HAN FET SEU AQUEST REPTE UNIVERSAL, AIXÍ COM UN DELS PSICÒLEGS
MÉS CONEGUTS I MEDIÀTICS AL NOSTRE PAÍS. LLICENCIAT EN PSICOLOGIA PER LA UNIVERSITAT

F

a més de quinze anys que és al capdavant del Centre de Teràpia Breu de
Barcelona, des d’on ofereix teràpies
basades en la psicologia cognitiva.

DE BARCELONA, HA CURSAT ESTUDIS A LA UNIVERSITAT DE READING, AL REGNE UNIT, I AL

Com pot ajudar al pacient aquesta disciplina?

CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, A ITÀLIA. HA ESTAT PROFESSOR A LA UNIVERSITAT RAMON

La teràpia cognitiva és la més demostrada amb estu-

LLULL I REDACTOR EN CAP DE LA REVISTA MENTESANA, ON VA TREBALLAR AMB JORGE BUCAY, I

dis d’eficàcia. Es basa a canviar radicalment la nostra

HA PUBLICAT DIVERSOS LLIBRES SOBRE TRANSFORMACIÓ PERSONAL: EL ARTE DE NO AMARGARSE

filosofia personal. Es tracta d’aprendre a pensar com

LA VIDA, LAS GAFAS DE LA FELICIDAD, SER FELIZ EN ALASKA I NADA ES TAN TERRIBLE. TAMBÉ ÉS

els més forts i feliços, com Stephen Hawking. Durant

COĿLABORADOR HABITUAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ, TASCA QUE COMPAGINA AMB LA SEVA

cinquanta anys no va poder moure’s en absolut però ell

FEINA COM A PSICÒLEG, FORMADOR I DIVULGADOR.

es deia a si mateix que això no era un gran problema. I
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«
«

Suposo que és el peatge per aconseguir l’excel·

i tot els menys dotats, esdevingui un crac. Els em-

lència.

pleats de McDonald’s, per exemple, treballen su-

Però una cosa és tenir objectius i divertir-se per asso-

perbé i sovint són joves ninis. Quin és el secret?

lir-los i una altra és exigir-se tenir èxit i, si no s’acon-

Una gran selecció? No! És una increïble formació.

segueix, dir que som un fracàs. Aquesta hiperpressió

És quasi impossible no treballar bé un cop et poses

només ens omple d’estrès fins a la paràlisi.

la gorra de McDonald’s. Cada cop que la persona
responsable veiés un error, hauria de pensar: «haig

Segons un informe recent de les Nacions Uni-

de dissenyar una formació millor», i no «aquest

des, els tres països més feliços del món són es-

empleat no serveix».

candinaus. L’Estat espanyol ocupa el lloc 36 en

ÉS IMPORTANT ADONAR-SE QUE, QUAN
L’ALTRE FA QUELCOM
MALAMENT, ÉS PER
CONFUSIÓ O BOGERIA
TRANSITÒRIA, PERÒ
NO PERQUÈ SIGUI UNA
MALA PERSONA»

L’AMOR, L’HUMOR
I EL SURREALISME
SÓN EINES IDEALS
PER A TRACTAR
AMB PERSONES
NEURÒTIQUES»

RAFAEL SANTANDREU

«

CADA COP QUE
LA PERSONA
RESPONSABLE VEIÉS
UN ERROR, HAURIA
DE PENSAR: “HAIG
DE DISSENYAR UNA
FORMACIÓ MILLOR”, I
NO “AQUEST EMPLEAT
NO SERVEIX”»

aquest rànquing. Quina lectura en fa?

I els professionals, quins canvis haurien de fer en

Aquest estudi mesura el benestar material, no la fe-

el seu diàleg intern per gaudir més de la feina?

licitat real o l’alegria de la gent. La veritat és que als

Han d’obrir la ment per gaudir tant de la feina com

països escandinaus hi ha molta depressió i molts

de les vacances. Activar totes les habilitats per gau-

suïcidis, cosa que demostra que l’abundància ma-

dir de les coses, com fan quan juguen al tenis: com-

terial no dona la felicitat. La gent és més feliç als pa-

petir sanament, millorar constantment, fer quel-

ïsos en vies de desenvolupament.

com de bo... Han d’estar convençuts que es pot fer.

Volia preguntar-li per aquesta qüestió, precisa-

Com podem afrontar les relacions conflictives

ment. El 2017, van augmentar els casos de suïcidi

a l’oficina? Gairebé tothom té companys amb

a Espanya, situant-se en 3.679 anuals, el doble que

els quals les converses i el tracte no són gens

el nombre de morts en accident de trànsit. A què

fàcils.

pot respondre aquesta tendència tan preocupant?

És important adonar-se que, quan l’altre fa quel-

Al fet que cada cop hi ha més depressió. El percen-

com malament, és per confusió o bogeria transitò-

tatge de persones deprimides no deixa d’augmen-

ria, però no perquè sigui una mala persona. Ningú

tar. Un 7% de persones a Espanya pren antidepres-

no ho és. Per tant, cal no prendre’s personalment

sius i cada any en són més. Això ja t’indica que hi ha

aquestes ximpleries. Mai no ens prendríem com

quelcom al medi ambient que produeix el proble-

una cosa personal els insults d’un boig al carrer, oi?

ma: la hiperexigència.

Doncs és el mateix.

Imagino que això és encara més evident a l’es-

Vostè també incideix sovint en l’amor i l’humor.

fera laboral. Quina recepta donaria a les em-

L’amor, l’humor i el surrealisme són eines ideals

preses per aconseguir equips humans més mo-

per tractar amb persones neuròtiques. I tots es-

tivats i menys pressionats?

tem neures de tant en tant. Podem practicar amb

L’essencial és crear un gran ambient de col·

la nostra parella: quan estigui locuela, fem-la riure,

laboració, apostar per fer el bé als altres i donar to-

donem-li més amor. Tindrem l’oportunitat de fer-la

tes les eines per desenvolupar la feina de manera

sortir de la neurosi.

ideal. Totes les persones desitgen, en el fons del seu
cor, fer-ho tot de manera excel·lent. A les botigues

Parlem ara d’Internet. Hi ha recerques que

d’Apple, per exemple, veuràs un munt de joves su-

consideren les xarxes socials com una font

permotivats i feliços. Han estat superformats, vo-

de frustració, ja que sovint s’hi mostren vides

len ajudar als clients i, entre ells, hi ha companyo-

aparentment perfectes. Com podem ajudar els

nia, no competència.

més joves, i als que no ho són tant, a no deixar-s’hi influir?

Com es pot exercir el lideratge per a fomentar

Hem d’ensenyar-los que la perfecció no és quelcom

va esdevenir un dels millors científics, però sobretot,

l’excel·lència dels col·laboradors i, a més, fer

desitjable: en primer lloc, perquè és impossible, i en

una persona molt feliç. El seu lema era: «Queixar-se és

que els treballadors siguin feliços?

segon lloc, perquè la perfecció és pròpia de màqui-

inútil i una pèrdua de temps, no ho penso fer».

Els bons líders són els que donen les eines per a ser

nes, de coses artificials... És molt millor ésser fill de

més bons i assenyalen el camí de l’alegria. La for-

la natura: vital, fulgurant, amorós. A mi m’encanten

Els seus articles i llibres tenen com a eix central

ça de la il·lusió és deu vegades més forta que la de

les arrugues, la vulnerabilitat, la cooperació... La

la cerca de la felicitat. Per què ens costa tant

l’obligació. S’hauria d’ensenyar als líders a transme-

psicologia cognitiva és tot això.

d’assolir?

tre superil·lusió.
I ja que ens hem mogut per entorns digitals, re-

Perquè vivim de manera artificial, amb moltes exigències boges. Sembla que hem de ser perfectes en

És millor incorporar talent o bé donar eines als

sumeixi la clau per a sentir-nos més bé amb un

multitud de coses o, en cas contrari, serem un desas-

equips actuals perquè estiguin més motivats?

o dos hashtags.

tre total. És la hiperexigència allò que ens mata.

És molt millor formar de manera que tothom, fins

#Noetqueixismai; #jaentenssuficient •
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EL SECTOR FIRAL
CONFIRMA LA SEVA
EXPANSIÓ PER
AQUEST ANY 2019

fires internacionals o estatals; 389 d’àmbit comarcal) a les 485 que tindran lloc durant aquest 2019 (58
seran d’àmbit internacional i estatal i 427 d’àmbit
català, comarcal o local), xifra que suposa un increment del 10,5%. A banda, cal destacar la consolidació de la tendència creixent en els últims anys del
nombre de fires celebrades anualment, durant el pe-

LES FIRES MULTISECTORIALS I DEL SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ CONTINUEN REPRESENTANT MÉS DE

ríode 2014-2019, pràcticament no s’ha baixat de les

LA MEITAT DEL TOTAL DE LES FIRES QUE ES FARAN A CATALUNYA L’ANY 2019. SI AFEGIM LES FIRES

450 fires anuals. Respecte el 2018, es faran 27 fires

D’ARTESANIA EN LES SEVES DUES MODALITATS, TENIM QUE AQUESTS TRES SECTORS SUPOSEN 2/3

més. Aquest increment es produeix tant a les fires

PARTS DEL TOTAL DE LES FIRES PREVISTES PER AQUEST 2019. SEGONS LES DADES FACILITADES PELS

d’àmbit català, comarcal i local (que passen de 415

DIFERENTS ORGANITZADORS FIRALS, ES CONSTATA QUE CATALUNYA TÉ UNA LLARGA I FERMA

a 427, un 2.89% més ), com a les fires internacionals i

TRADICIÓ FIRAL, ALGUNES D’ELLES DATEN DEL SEGLE XIII COM LA FIRA DE SANT ANDREU D’ORGANYÀ,

estatals (un 34.8% més, passant de 43 a les 58 d’en-

O BÉ LA FIRA DE SANT ISIDRE A TORELLÓ I LA DE SANT LLUC A OLOT, AMBDUES DEL SEGLE XIV.

guany). Aquestes xifres, doncs, constaten que les fi-

AQUESTA ACTIVITAT TRADICIONAL MANTÉ LA SEVA TENDÈNCIA A L’ALÇA I CONTINUA REPRESENTAT

res són un instrument eficaç de promoció comercial,

UN ACTIU ECONÒMIC REPARTIT PEL TERRITORI.

de gran impacte en el territori, i que consoliden Catalunya com un referent en el sector firal.

REDACCIÓ

C

427 són d’àmbit català, comarcal o local i només 58

atalunya acollirà aquest any 2019 un total de

són d’àmbit internacional i estatal. D’acord amb les

485 fires, una quantitat rècord pel que fa al

dades facilitades pels diferents organitzadors firals,

nombre de fires celebrades en els darrers 10

l’any 2019 es batrà un rècord del nombre de fires,

anys. De les fires que es porten a terme aquest any

passant de les 439 que es van celebrar el 2009 (50

DIUMENGE 14 DE JULIOL
MATÍ, a l’era de Santa Maria

Al matí, venda d’esmorzars de pagès, a
càrrec de les mestresses de casa d’Avià.

Presència de l’Hereu i Pubilla de
8h. Missa a l’església de Santa Maria d’Avià. Catalunya, i membres convidats del
Pubillatge de Catalunya.
9h. i durant tot el matí, a l’era de Santa
Maria, demostració de segar, garbejar i Durant l’estona de l’esmorzar, el grup de
música tradicional “Cobla Catalana de
batre, a càrrec de la colla de segadors
sons essencials” ens acompanyaran en
d’Avià. Al camp, esmolar, fer el mos,
directe amb cançons i tonades típiques
segar, lligar i acaballonar.
de les feines al camp, i també interpretaran la “Cançó i Dansa del Segar i el
A l’era, garbejar, parar batuda, batre a
potes, girar batuda, rampillar, fer paller i Batre d’Avià”, juntament amb la Coral
Santa Maria d’Avià, dansada pel grup de
ventar. Seguint la tradició dels darrers
anys, cada segador portarà un aprenent Dansaires i grup de Bastoners d’Avià.
que s’iniciarà en la feina o seguirà
ensenyant el que tenia l’any passat.
Tot el matí, prop de l’era de la batuda,
10 h. esmorzar dels segadors,
demostració de l’esmorzar típic que
feien els segadors per poder rendir en
aquesta feina tan dura. L’esmorzar era
l’àpat més important i les masies
guardaven els millors productes per
oferir als segadors.

Fira de productes d’artesans de
pagès; eïnes, brodats, olis i perfums,
joguines i productes de la terra.
Demostració de fer cordes i de filar
llana, a càrrec de les famílies d’artesans
Estruch i Fitó-Muntada, a més de

demostracions d’altres oficis relacionats
amb les feines de pagès.
XXIII Trobada de puntaires, vingudes
d’arreu de la comarca. Organitza: Grup
de puntaires d’Avià.
Intercanvi de robes de patchwork i
demostració. Organitza: Patchwork
d’Avià.
Activitats lúdiques per als més petits:
jocs gegants i tradicionals amb monitors,
i taller infantil de ceràmica. Organitzat
per: Quiràlia i Crisfang
TARDA, a la sala gran de l’Ateneu d’Avià
18:30 h. Concert de música tradicional a
càrrec del grup “Cobla Catalana de
sons essencials”, que ens presentarà
un treball caracteritzat per un seguit de
cançons sobre la terra, l'amor, el
compromís i l'actualitat. ou CD, el vers de
la tornada: "Si són flors, floriran".
Venda d’entrades anticipades a

Valoració de l’impacte
econòmic anual de les fires.
L’estudi econòmic realitzat per la Universitat Pompeu

l’Ajuntament d’Avià (4€) i a taquilla (6€).
Els infants de fins a 12 anys, entrada de
franc. S’oferirà degustació del Pastís del
Segador, remullat amb porrons de
moscatell.
20:00 h. Ball amb la “Som-hi Band”, a la
plaça de l’Ateneu.
ACTIVITATS PARAL·LELES
Dissabte 13 de juliol, de 17:00 a 24:00h.
Casc antic d’Avià
2ª Fira del pa i derivats del cereal
Fira dedicada al pa artesà, als cereals i els
seus derivats en totes les varietats,
cerveses artesanes, pa sense gluten, i tot
provinent de prop de casa nostra, amb
productes ecològics i de proximitat “km 0”.
Durant tota la tarda, activitats
relacionades amb el pa, degustació i
venda d’elaborats a base de cereals de
manera artesana per elaboradors de la
comarca, a la Pl. de l’Abat Oliba.

17:00h. Taller de fer pa, a càrrec de
l’Ortiga de Valldoreix. Hotel d’entitats
18:30h. Aperitius amb base de pa i
cereals, amb la Maria Gabarró de “La
Cuina”.
20.00h. Tast de cerveses amb la
sommelier Sílvia Culell. Hotel d’entitats
22:00h. Concert acústic de “Filferroadaptacions nostrades”, pl. Abat Oliba
Hi haurà servei de bar i food-trucks a la
plaça al capvespre.
Quinze dies abans de la festa,
jornada-taller d’aprenents de segador
per a joves, tot aprofitant les feines
prèvies de preparació del camp, sota
la supervisió dels segadors més
experimentats.
Concurs bianual de fotografia, tema
Segar i Batre. organitza Secció de
fotografia de l’Ateneu. Consulteu les
bases a part. www.avia.cat
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Fabra –UPF- per encàrrec de la Generalitat, estima
que les fires realitzades a Catalunya entre els anys
2015 i 2016 van tenir un impacte econòmic global
de 3.509 milions d’euros. Això vol dir que anualment
l’impacte econòmic sobre la producció pot superar els
1.800 milions d’euros de mitjana anual, un 0,74% del
46% és un impacte directe, el 23% indirecte i el 31% un
impacte induït. El 82% de l’impacte total és degut a la
despesa dels expositors i els visitants. El valor afegit,
és a dir realment la riquesa generada sobre el territori
per la diferència d’aquest valor de producció i el con-

FIRA DE GIRONA

producte interior brut de Catalunya per l’any 2018. Un

Les fires són uns esdeveniments amb una llarga tradició en la història de Catalunya.

sum té un impacte anual a Catalunya de mil milions
d’euros. Pel que fa a l’ocupació en total el sector firal

no és imputable directament al consum de l’organit-

Si considerem el sector firal com una empresa re-

pot generar directa o indirectament al voltant de

zació directa de la fira. Els efectes indirectes i induïts

partida per tot el territori, podem veure com el seu

17.100 llocs de treball, al voltant del 0,50% del total

inclouen totes aquelles repercussions econòmiques

volum de negoci ha crescut al voltant d’un 10% des

de la població ocupada de Catalunya. Efectes direc-

que els efectes directes i vinculats tenen en el siste-

de l’any 2009, i per tant ha fet créixer de manera

tes corresponen als efectes econòmics directament

ma econòmic de dins i fora del territori considerat.

proporcional el seu impacte econòmic i la seva in-

generats per la compra i el lloguer dels recursos (pro-

Aquest tipus d’impacte es correspon amb els efectes

fluència sobre la generació de llocs de treball. Una

ductes, serveis, treball, etc.) que són utilitzats en l’ac-

multiplicadors que les activitats directament i com-

empresa que hem de fomentar i conservar entre les

tivitat firal. Els efectes vinculats o complementaris es

plementàriament lligades a l’activitat firal que es po-

administracions públiques, els expositors i sobretot

refereixen a la demanda generada pels visitants i que

den generar en el territori.

el públic assistent.•

DIJOUS 13 DE JUNY
20 h

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

DIVENDRES 14 DE JUNY

16 h

Gimcana d’en Galderic
Sortida: Universitat
Lloc: Carrers de Cervera
Organitza: Paeria de Cervera, Associació de Comerciants

18 h

Concert d’Ethan Barea
Lloc: Plaça Universitat

20 h

Balla amb Lleidatana Salsera
Lloc: Plaça Universitat
Exhibició de Dance Arts Estudio
Lloc: Plaça Universitat

20 h

Obertura dels food trucks
Lloc: Plaça Universitat

22 h

21 h

Concert de Her Majesty Band
Lloc: Plaça Universitat

22.30 h Concert d’Inversen Band
Lloc: Plaça Universitat

DISSABTE 15 DE JUNY
a 14 h
De 9

Torneig de bàsquet del Pa
Veure programació a part
Lloc: Pavelló Poliesportiu
Organitza: Club Bàsquet Cervera

11 h

Obertura de la Fira
Lloc: Plaça Universitat

11 h

Visites guiades a la Universitat de Cervera
Lloc de trobada: plaça Universitat
Preu: 3 euros (menors de 8 anys, gratuït)
Organitza: Paeria de Cervera. Regidoria de Turisme

12.30 h Visites guiades a l’església de Santa Maria
Lloc de trobada: porta de l’església
Preu: 3 euros (menors de 8 anys, gratuït)
Organitza: Paeria de Cervera. Regidoria de Turisme
Preu de les dos visites: 5 euros
De 12
a 14 h

Taller de pa
Espai Petit Forner
Lloc: Plaça Universitat

DIUMENGE 16 DE JUNY
11 h
11 a
14 h

“Punt d’informació de consum estratègic i responsable”
Lloc: Plaça Universitat
Organitza: Segarra per la Independència

De 12
a 14 h

Taller de pa
Espai Petit Forner
Lloc: Plaça Universitat

18 h

Actuació de Belle Image
A càrrec de Fadunito
Lloc: Plaça Universitat

19.30 h Classe oberta de gimnàstica rítmica

amb el Club Kodokan de Cervera
Lloc: Plaça Universitat
19.30 h Entrega dels premis als participants a la gimcana

Lloc: Universitat
21 h

Concert de The Toc
Lloc: Plaça Universitat

JORDI CABANAS
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Imatge dels premiats amb els membres del jurat i representants de les diferents administracions.

14a EDICIÓ DELS PREMIS VACA D’OR 2019,
PER A LES MILLORS EXPLOTACIONS DE
RAÇA FRISONA

de Catalunya. Aquests premis són importants per un

EN L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ANY 2005 ES VA ACORDAR QUE UNA DE LES MANERES DE DIFONDRE EL

sar que hi hagi preus dignes amb l’objectiu de què els

TREBALL DE LA FEFRIC, REFERENT A LA GESTIÓ DEL LLIBRE GENEALÒGIC I DEL CONTROL LLETER OFICIAL

ramaders es puguin guanyar la vida sense necessitat

DE LA RAÇA FRISONA, SERIA AMB L’ESTABLIMENT D’UNS PREMIS ANUALS. VA SER DURANT LA 13A

d’ajuts públics. Cal recordar que ja fa quatre anys que

EDICIÓ DE L’ANY 2018, AMB LA VOLUNTAT D’INTRODUIR UNA CLASSIFICACIÓ ÚNICA DELS PREMIS, QUE

la Unió Europea va suprimir les quotes lleteres que

ES VA EFECTUAR UNA NOVA FÓRMULA DE CÀLCUL QUE ENGLOBA ELS TRES INDICADORS: PRODUCCIÓ,

limitaven la producció de llet. Actualment el sector

GENÈTICA I MORFOLOGIA. EN LA 14A EDICIÓ D’AQUEST ANY QUE VA TENIR LLOC A VIC EL 29 DE MAIG, ELS

s’ha liberalitzat i costa més ser competitius en un

PREMIS VACA D’OR VAN PREMIAR AMB AQUEST ÍNDEX LES 20 MILLORS EXPLOTACIONS DE CATALUNYA.

mercat que s’ha estancat ja que no hi ha hagut més

sector que ha vist com, segons els propis productors,
els preus de la llet sovint baixen per sota dels costos.
En aquest sentit la directora general del DARP, Elisenda Guillaumes, durant la cloenda de l’acte va comentar que des de les Administracions han de defen-

demanda per part de la indústria transformadora.
REDACCIÓ

Osona és la comarca que reuneix més explotacions

E

ls Premis Vaca d’Or 2019, lliurats a Vic, van

Vaca de Plata va ser per la ramaderia Aníbal de Lleida

de raça frisona de Catalunya. Un total de set granges

atorgar el primer premi per segon any consecu-

mentre que Mas Isern de Vic es va emportar la Vaca

osonenques van quedar entre les vint millors de Ca-

tiu a la Ramaderia Can Thos de Tordera, la

de Bronze, situant-se com la tercera millor explotació

talunya segons el càlcul de FEFRIC. •

HIDRÀULICA I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

POL. IND. SANT ISIDRE II
C. COLLBAIX, 35-37
08272 Sant Fruitós del Bages

Tel 93 877 21 79

Taller de reparacions hidràuliques
i venda de components:
Vàlvules / Cilindres / Bombes i
motors hidràulics / Distrubuïdors /
Grups hidràulics / Flexibles
Disposem de dos bancs de proves
per fer comprovacions hidràuliques

www.mecaniquesbover.com

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

SOM DISTRIBUÏDORS OFICIALS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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EL DARP CONVOCA
LA XVIII EDICIÓ DEL PREMI PITA
REDACCIÓ

|

EL TERMINI PER A
LA PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES
FINALITZA EL
3 DE JULIOL

E

de 6.000 euros i una nominació de 2.000 euros per a

lògica Agroalimentària (PITA) 2019 les empreses

de gestió que siguin referents per a altres empreses

serveis que intervinguin en la producció i/o trans-

agràries, les agroindústries i les persones joves em-

del sector. Premi modalitat agroindústria: per

formació agroalimentària. Premi modalitat Jove

prenedores que hagin incorporat innovacions que

innovacions en els processos, la gestió o en els pro-

Emprenedor Innovador: per la implementació

representin un nou producte, procés o gestió per a

ductes i les estratègies comercials de les agroindús-

d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindús-

l’empresa orientades a millorar la competitivitat i la

tries de primera transformació i/o conservació, així

tria i per les característiques pròpies d’un emprene-

sostenibilitat mitjançant la innovació. La dotació és

com de subministrament de factors de producció o

dor innovador. •

l Departament d’Agricultura, Ramaderia,

cadascuna de les tres modalitats:

Pesca i Alimentació (DARP) vol reconèixer i

Premi modalitat empresa agrària: per la imple-

distingir amb el Premi a la Innovació Tecno-

mentació d’innovacions dins del procés productiu o

La Fageda aposta per consolidar les melmelades de qualitat
REDACCIÓ

L’

any 2018 la Fageda va produir 37.000 quilos de melmelades (9% més que el 2017) i
va facturar pel mateix concepte 219.000

euros, un 22% més que a l’exercici anterior.
La cooperativa la Fageda llança aquesta primavera
un nou assortiment de melmelades amb una imatge
i un packaging més moderns. La gamma presenta 7
gustos diferents: maduixa, préssec, figa, pera, pruna,
tomàquets i fruits vermells. També s’han introduït innovacions pel que fa a l’elaboració, ja que contenen
exclusivament sucre de canya i suc de llimona, a ban-

que les etiquetes permeten veure el contingut del

servar els vuit focs que couen lentament el contingut

da de la fruita natural amb un percentatge superior al

pot i s’acompanya de l’eslògan “L’únic secret és la

de vuit grans olles. Igualment, en els pots s’hi pot lle-

60%. Per tant, no conté ni colorants ni conservants i

bona fruita cuita lentament”, així dona valor al seu

gir la procedència de la fruita, la més propera i de la

la seva textura és consistent i amb trossos de fruita.

producte. Cada any, les instal·lacions de la Fageda,

millor qualitat possibles, tot elaborat al bell mig del

La nova imatge també potencia la transparència ja

a Santa Pau, acullen 40.000 visitants que poden ob-

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. •

Som productors de

taronges i mandarines

ECOLÒGIQUES.

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

www.ecomingo.com

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

ecomingo
Tel. +34 627 44 96 46 — A/e citricseco@ecomingo.com
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GESTIÓ DE L’ABSENTISME
LABORAL. MOTIVACIÓ I
COMUNICACIÓ PERÒ TAMBÉ
CONTROL

mirar les dades i pensar que tot és culpa de la mala
voluntat dels treballadors. La veritat és que els
factors externs ajuden, la crisi, el sistema sanitari, factors interns d’edat, però cal tenir en compte
que hi ha empreses que gestionen pitjor i per tant
tenen un nivell d’absentisme més alt que d’altres.
La primera mesura en la gestió de l’absentisme
passa per fer un seguiment i control dels treballadors absents, cosa que acostuma a generar resul-

EN TOTES LES ORGANITZACIONS L’ABSENTISME PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) ACOSTUMA A

tats no gaire encoratjadors. És important veure si

SER EL RESPONSABLE DE MÉS DE DOS TERÇOS DE LES ABSÈNCIES. LES DADES CORRESPONENTS

les absències tenen lloc els dilluns, si es tracta dels

AL TERCER TRIMESTRE DE 2018 DEMOSTREN QUE CATALUNYA ESTÀ DINS LA MITJANA ESPANYOLA

treballadors més joves, o els de més edat, i per des-

PEL QUE FA A LES BAIXES LABORALS: UN 4,5% DE LES HORES DELS TREBALLADORS ESTAN

comptat intentar identificar si hi ha persones que

JUSTIFICADES PER UNA IT, MENTRE QUE L’ABSENTISME NO JUSTIFICAT O PER ALTRES CAUSES HA

aprofiten les baixes de manera fraudulenta.

SUPOSAT LA PÈRDUA D’UN 1,2% DE LES HORES. TENINT EN COMPTE QUE LA POBLACIÓ OCUPADA
A CATALUNYA ÉS DE GAIREBÉ 3,4 MILIONS DE PERSONES, PODEM DIR QUE 152.725 PERSONES NO

En segon lloc, una vegada fet el diagnòstic és im-

VAN ANAR A TREBALLAR CADA DIA PER UNA BAIXA LABORAL.

portant elaborar un pla d’actuació en el qual estiguin aliats tots els elements de l’organització, des

REDACCIÓ

de baixa pel propi treballador ja que cal tenir en

de la direcció de l’empresa, la part d’operacions i

Absentisme i situació econòmica

compte que, a part de les molèsties i el patiment,

també els comandaments intermedis i els repre-

l nivell més alt d’absentisme per Incapaci-

la persona que no pot anar a treballar veu normal-

sentants sindicals. La realització d’accions plani-

tat Temporal es va aconseguir l’any 2007

ment com els seus ingressos disminueixen i com

ficades ens portarà a accions preventives que es

amb un 4,95%. Del 2008 al 2011 la dada

s’incrementa la seva despesa sanitària. D’altra

preocupin del treballador no només quan falta,

E

d’absentisme per IT es va estabilitzar i a

banda, la seva capacitat de tornar a la feina dismi-

que ja és massa tard, sinó mentre està a l’empresa.

partir de 2011 va començar a devallar fins assolir

nueix i en cas d’episodis reiterats de baixa pateix el

Un tercer element important doncs és treballar la

un mínim del 2,72% el 2013. A partir d’aquí no ha

risc de ser exclosa del mercat de treball.

motivació. Ningú pot sentir-se orgullós de la seva
feina si no sap exactament si el que fa és correcte

parat de créixer. Els sindicats diuen que en èpoques

o si té una càrrega de treball excessiva o si hi ha de

tiguin malalts. Els empresaris opinen que en èpo-

El presentisme laboral.
L’absentisme invisible.

ques de major seguretat a la feina, la decisió d’anar

Els presentistes son aquells empleats que hi son

de qualitat. La causa d’aquest problema porta una

a treballar o no cau més cap al cantó de faltar a la

però que no hi son, és a dir que estan a la feina però

forta desmotivació que pot derivar en absentisme

feina en el moment de dubte.

que baden o fan altres coses, en definitiva signi-

laboral que serà responsabilitat directa de la direc-

fica la presència d’un empleat en el lloc de treball

ció de l’empresa. Mesures de conciliació de la vida

Costos de l’absentisme

sense cap repercussió positiva en la productivitat.

laboral i familiar i polítiques de flexibilitat horària

De fet tenim dos tipus de costos: els costos directes

Segons l’estudi sobre el presentisme fet per l’em-

poden ajudar a millorar el clima laboral i, de rebot,

derivats dels pagaments de la prestació econòmi-

presa Adecco, pel 94% de les empreses la principal

a fer baixar l’absentisme i sobretot a prevenir un

ca entre els dies 4 i el 15 de la baixa i el pagament

causa d’aquestes pèrdues de temps és l’ús d’inter-

augment del mateix.

del complement al pagament delegat que efectua

net, el correu electrònic privat i la utilització de les

la Seguretat Social, en cas que estigui pactat direc-

xarxes socials. Aquesta és una pràctica que des-

Finalment, un quart element important molt rela-

tament o pel conveni sectorial. Durant tot el temps

graciadament va augmentant. Més de la meitat de

cionat amb la motivació és la comunicació. Això vol

de baixa del treballador l’empresa mantindrà el

les empreses manifesta haver detectat pràctiques

dir no només parlar amb les persones que estan de

cost de la cotització. Trobem també per l’empresa

de presentisme a la seva organització. El presen-

baixa, oferir dades sobre absentisme, explicar els

un seguit de costos indirectes que es deriven de la

tisme és un element que va directament lligat amb

canvis dels processos o a celebrar una reincorpora-

substitució del treballador en IT com els costos de

la productivitat de l’organització i té molt a veure

ció després d’un temps llarg de baixa, sinó sobretot

selecció, la formació del nou treballador i també la

amb la gestió de la feina, les càrregues de treball,

a saber transmetre realment als treballadors la im-

pèrdua de productivitat que es deriva de tenir un

els procediments i en definitiva amb el sistema de

portància de la seva feina, a reconèixer la tasca ben

treballador nou a la plantilla. Aquests costos indi-

gestió.

feta i a agrair els esforços i els èxits aconseguits.

de crisi els treballadors van a la feina encara que es-

fer front a moltes reclamacions o molts defectes

Aplicar mesures preventives treballant la motiva-

rectes s’estimen al voltant de 2 a 4 vegades el cost

ció i la comunicació amb els empleats per augmen-

presenta al voltant del 8% del pressupost destinat

Principals eixos per afrontar
un rati d’absentisme elevat

a les prestacions. El 80% son per malaltia comuna.

La pregunta és si realment hi ha mesures efectives

ria de portar a minimitzar els controls i les mesures

Poques vegades es parla però del cost que té estar

per solucionar el tema de l’absentisme més enllà de

correctives. •

Donem servei
a instal·ladors
i professionals
C. Castellfollit 13-14, Pol. Ind. Els Dolors.
MANRESA - 08243

T: 93.878.47.11
sencor@sencor.cat

C. Ripoll 14, Pol. Ind. Mas Beuló
VIC - 08500

tar el sentiment de vinculació amb l’empresa hau-

Som distribuïdors de les primeres marques en:
• Calefacció
• Biomassa.
• Calderes.
• Sanitaris.
• Aire acondicionat.
• Banys.
• Geotermia.
• Accessoris
• Aerotermia.
per a llauneria.
T: 93.889.28.42
sencorvic@sencor.cat

C. dels Enamorats, 66
Barcelona 08013

T: 93.512.30.22
comandesbarcelona@sencor.cat

eixprofessional.com

directe. Per la Seguretat Social el cost de les IT re-
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UNA SETMANA DEDICADA A LA
PREVENCIÓ DELS RESIDUS.
A TOT EUROPA HAN SORGIT INICIATIVES PER CONSCIENCIAR SOBRE LA
QUANTITAT DE RESIDUS QUE LLENCEM DE MANERA DESCONTROLADA
VA TENIR LLOC LA 6A CAMPANYA LET’S CLEAN UP EUROPE! A TOTS ELS
MUNICIPIS, A TRAVÉS DEL VOLUNTARIAT, ES VAN RECOLLIR CENTENARS
Amb el suport de la Comissió Europea

DE QUILOS DE DEIXALLES. AQUESTES ACCIONS ES VAN PORTAR A TERME
DINS DE LA SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EWWR.

JORDI CABANAS

ALS RIUS, AL MAR, ALS BOSCOS I A LES PLATGES. DEL 10 AL 12 DE MAIG

Per reciclar el plàstic es necessita un bon procés
de tractament com de separació.

REDACCIÓ

allargant la vida dels productes. En segon lloc dis-

quantitats de residus recollits. Aquestes accions de

Conscienciar sobre la
prevenció de residus

minuir els efectes nocius que la generació i el trac-

neteja ataquen els abocaments il·legals i això permet

tament del residu pot tenir en el medi ambient i la

posar en primer pla la necessitat de ser conscients

salut humana.

del nostre comportament en la generació de residus.

L

a EWWR (European Week for Waste Reduc-

La propera edició tindrà lloc del 16 al 24 de novem-

tion) és un projecte que vol conscienciar so-

bre. Dins de l’Agència de Residus de Catalunya hi ha

dus. La prevenció de residus es pot definir com el

Per què s’organitza un European
Clean Up Day durant la EWWR?

conjunt de mesures adoptades per evitar que una

Parlar de prevenció davant d’una muntanya de re-

tell amb la normativa de seguretat i prevenció de ris-

substància, un material o un producte esdevin-

sidus és una situació ideal que permet sensibilitzar

cos. La societat civil s’organitza per netejar els espais

guin residus. Amb aquestes mesures es vol reduir

l’opinió pública i posar l’acció als mitjans de comuni-

naturals i defensar uns valors que han de permetre

la quantitat de residus generats; això també es pot

cació. La dimensió europea d’aquesta operació és un

que el progrés econòmic sigui compatible amb una

aconseguir fent un millor consum, i reutilitzant i

punt a favor, ja que permet tenir una estimació de les

societat més saludable. •

bre la importància de la prevenció de resi-

TROBAR ALTERNATIVES AL PLÀSTIC I
FER MÉS EFECTIUS LA RECOLLIDA I EL
RECICLATGE

el manual per organitzar una acció de neteja i un car-

61 plantes de selecció d’envasos automatitzades.
Com molts dels problemes actuals, l’ús final de les deixalles de plàstics depèn d’una decisió política complexa i de la voluntat dels particulars. Cada cas és diferent

REDECCIÓ

E

l’oceà floten més de 268 mil tones de plàstic. El 7% dels

i les conclusions poden ser totalment dispars amb

ls polímers són materials d’origen natural o

microplàstics del planeta estan flotant al mediterrani.

només modificar un paràmetre. Així, per exemple, no

artificial que tenen com a virtuts la seva facili-

Quan el plàstic es converteix en residu s’ha de facilitar

està clar en tots els casos si és més convenient utilit-

tat de conformació, són bons aïllants tèrmics

la seva recollida a través dels sistemes municipals, o en

zar envasos de vidre retornables o d’un sol ús. En llocs

i elèctrics, són lleugers i tenen molta resistència als

el cas de la indústria a través de la seva separació i re-

d’escassetat d’aigua, posem per cas, netejar els enva-

agents atmosfèrics. La seves virtuts l’han convertit en

collida per part dels gestors autoritzats, ja que un dels

sos retornables pot fer que no sigui un mètode ade-

un problema per la mala gestió del residu que genera.

principals avantatges del plàstic és que es pot reci-

quat, però en general la solució a la gran quantitat de

Les dades que circulen són alarmants: una bossa de

clar. Un 60% dels residus de plàstic és poder aprofitar,

residus passa per trobar alternatives més sostenibles

plàstic pot trigar cinc-cents anys a desintegrar-se. Es

retornant-los a la cadena productiva (25%), o com a

al material de plàstic, i en cas que no sigui possible, uti-

diu també que al món s’acumulen més de vuit mil mi-

generadors d’energia (34%). Segons Ecoembes actual-

litzar sistemes de reciclatge efectius per evitar la con-

lions de tones de plàstic. Els experts calculen que a tot

ment, per tota la geografia espanyola hi ha repartides

taminació que genera i els seus efectes perversos. •

RECICLEM
RecOn Gestor de residus industrials

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

TOT TIPUS DE PLÀSTICS
Truca’ns 937
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Tel. 937 430 087 - M. 687 479 551
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www.recon.cat
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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.

