Tiratge: 2.000 exemplars Núm.95 3r trimestre 2019

EXEMPLAR
GRATUÏT

LES 5 FORCES DE
MICHAEL PORTER —P5
FIRA DE LA PERDIU,
UNA DE LES FESTES MÉS
IMPORTANTS DE
VILANOVA DE MEIÀ —P14
ELS ESDEVENIMENTS
D’EMPRESA.
LA PREPARACIÓ I
L’ENTORN SÓN
LA CLAU DE L’ÈXIT —P16
MIOMIÓ: SOLUCIONS
INTEGRALS PER A
L’ORGANITZACIÓ
D’ESDEVENIMENTS—p19

Especial

REGALS
D’EMPRESA

— P6

Santiago
Niño Becerra
« Les pensions convergiran
en una renda bàsica per
a tothom»

Núm.95 — 3r trimestre 2019

Sumari
3 Indústria

EL SECTOR DE LES PORTES I ELS
AUTOMATISMES BUSCA LA COMODITAT DE L’USUARI

La indústria mantindrà un creixement moderat durant 2019 i
2020 malgrat les incerteses.

Ens sumem al rebuig col·lectiu per una
sentència que condemna injustament
responsables polítics i socials
El dret a decidir democràticament
no te’l pot treure ni prohibir ningú

Estratègia i rendibilitat industrial.
Les 5 forces de Michael Porter

6 L’especial

EL REGAL D’EMPRESA O EL
REGAL PUBLICITARI COM A
ELEMENT DE COMUNICACIÓ

10 Indústria

Rènting i leasing per a maqunària
industrial

11 Agroalimentària - Ramaderia

Garantia de qualitat pel producte
de la PIME agroalimentària

Més de 800 empreses del sector
porcí convocades a la XXVI edició
dels Premis Porc d’Or.

12 L’entrevista

Santiago Niño
Becerra, economista

14 Promoció econòmica
ACCIÓ, un instrument
al servei de la pime

Fira de la Perdiu, una de les
festes més importants de
Vilanova de Meià

15 Formació - RRHH

Si arribo tard a treballar
em poden rebaixar el salari?
Robotització, productivitat i
mercat de treball

16 Especial

Actes i esdeveniments
Els esdeveniment d’empresa.
La preparació i l’entorn són
la clau de l’èxit.

19

Miomió: solucions integrals per a l’organització
d’esdeveniments

Redacció, Administració i Publicitat
C. Torelló 5
08571 Sant Vicenç de Torelló
Tel. 93 850 40 90 - 608 288 909
A/e info@eixprofessional.com

CONSULTEU
EL NOSTRE WEB

eixprofessional.com

www.eixprofessional.com

Redacció
Cèlia Roca
Adriana Delgado
Gemma Escarré
Fotògraf
Jordi Cabanas

Disseny
Soladaufí
Correcció
Anna Anglada
Publicitat
Núria Garriga

Distribució
Difusió
Toni Donato
2.000 exemplars
Impressió
Dipòsit Legal
Impressions
B-32475-00
Intercomarcals, SA

Indústria | 3

EL SECTOR DE LES PORTES I ELS AUTOMATISMES
BUSCA LA COMODITAT DE L’USUARI

Facilitats per a l’usuari. Connectivitat.
Els usuaris interaccionen amb les portes a través de

LA COMPETITIVITAT EN ELS MERCATS INTERNACIONALS DEMANA DE LES EMPRESES FABRICANTS DE

comandaments, els quals cada vegada incorporen les

PORTES I AUTOMATISMES UNA VOLUNTAT CONTÍNUA D’INNOVACIÓ I UNA APORTACIÓ DE VALOR CREI-

noves tecnologies per fer més senzilla aquesta inte-

XENT EN TOT EL CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE, DES DE LA SEVA PRODUCCIÓ FINS AL FINAL DE LA SEVA

racció. La mateixa tecnologia de sensors làser permet

VIDA, TENINT EN COMPTE ELS ASPECTES DE RECICLATGE, MEDI AMBIENT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

obrir les portes de forma automàtica segura, però per

LA MILLORA DE LES PRESTACIONS FUNCIONALS I DE SEGURETAT FAN QUE ELS PRODUCTES S’ADAPTIN

altra banda podem trobar també al mercat moltes

CADA VEGADA MÉS A LA DEMANDA D’UN CLIENT MÉS EXIGENT QUE VOL ESTÈTICA, TECNOLOGIA, PREU

solucions sense fils amb protocols de radiofreqüència

I DURABILITAT EN UN MATEIX PAQUET.

que permeten una comunicació bidireccional amb
l’usuari i la construcció de xarxes de comunicació.

REDACCIÓ

Amb això s’augmenten les possibilitats de control i al

Eficiència energètica i seguretat.

les portes automàtiques. El desenvolupament

mateix temps es redueixen costos i es facilita la instal·

E

tecnològic permet ampliar encara més aquests

lació ja que no cal instal·lar cables. Les tecnologies són

l desenvolupament de nous materials per

marges de seguretat. Els avenços en enginyeria

cada vegada més intuïtives i amigables per a l’usuari.

a la construcció dels panells ha permès els

mecànica han permès millorar la fiabilitat dels

Evidentment el sector de les portes no pot quedar al

darrers anys poder augmentar de forma

components, augmentant la seva fiabilitat i

marge de l’evolució de la telefonia mòbil. Avui dia es

significativa els valors d’aïllament tèrmic construint

evitant averies i trencaments de les peces que

desenvolupen aplicacions que permeten el control

al mateix temps portes cada vegada més primes i

puguin suposar un risc per a l’usuari, per exemple

local i remot de les portes, substituint els accessoris

lleugeres, permetent l’evolució de diferents tipus

en els reductors mecànics, les molles o les guies.

convencionals.

de mecanismes. Un exemple podrien ser les portes

Pel que fa als sensors, la reducció del preu de la

Les empreses que representen el sector de les por-

enrotllables en espiral, que permeten obertures

tecnologia que fa servir barreres de seguretat

tes i els automatismes busquen la seva adaptació al

tant ràpides com el de les portes flexibles, però

de raig làser, permet que les portes incorporin

mercat industrial i residencial, seguint la petjada de

amb el mateix nivell d’aïllament que les portes

sensors específics que permeten augmentar

l’evolució tecnològica que porta a la instal·lació de

seccionals. L’aplicació de les darreres normatives

prestacions i nivell de seguretat, amb detecció

tancaments estèticament més perfectes i tecnolò-

ha fet augmentar els estàndards de seguretat de

de persones i previsió de possibles incidents.

gicament més eficients.

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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La indústria mantindrà un creixement
moderat durant 2019 i 2020 malgrat les
incerteses.
EL PRODUCTE INTERIOR BRUT ÉS EL VALOR DEL MERCAT DE TOTS ELS BÉNS I SERVEIS FINALS QUE

Catalunya en el seu estudi sobre l’escenari macroe-

ES PRODUEIXEN EN UN PAÍS DURANT UN PERÍODE DE TEMPS DETERMINAT. ÉS UN BON INDICADOR

conòmic de Catalunya 2019 i 2020, malgrat l’esce-

EN TANT QUE QUANTIFICA EL RITME AMB EL QUAL S’INCREMENTA LA SEVA PRODUCCIÓ, I PER

nari d’alentiment del creixement i gairebé de desac-

TANT LA SEVA RENDA. L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (INE) VA PUBLICAR AQUEST

celeració tant de la zona euro com de l’economia

SETEMBRE LES DADES DEL SEGON SEMESTRE QUE CONFIRMEN QUE EL CREIXEMENT DE L’ECONOMIA

internacional, l’economia catalana manté una pre-

CATALANA VA SER D’UN 2% INTERANUAL, EL MATEIX QUE EL TRIMESTRE PRECEDENT.

visió de creixement del PIB al voltant del 1,9% l’any
2020 i per tant d’una desacceleració molt moderada.

REDACCIÓ

trimestre anterior (-1,6%). Les importacions de béns i

Es manté el creixement gràcies a l’evolució positiva

Demanda interna i inversió industrial

serveis mostren una taxa de variació d’un -0,2%, que

de les exportacions que compensen la desaccelera-

L’economia catalana mostra per segon trimestre

contrasta amb la del trimestre anterior (0,7%).

ció de la demanda interna que com hem vist perd
quatre dècimes. L’economia catalana és molt oberta

consecutiu una reducció de la demanda interna,
formació bruta de capital frena el creixement des

Millora de l’activitat de la indústria i la
construcció

del 3,2% del trimestre anterior fins a l‘1,0% d’aquest

La indústria manté un creixement negatiu (-0,6%),

segon trimestre. Aquesta evolució s’explica per la in-

però aquesta taxa implica una millora relativa res-

Creixement econòmic i creació d’ocupació.

tensa reducció de la inversió en béns d’equipament,

pecte als darrers trimestres (-1% en el primer tri-

Aquest creixement econòmic permetrà seguir amb

ja que passa d’un 4,0% el primer trimestre a un -0,6%

mestre de 2019). Respecte a l’evolució del sector de

la creació d’ocupació, però a un ritme més mode-

el segon trimestre. La inversió en construcció manté

la construcció, es consolida un creixement elevat,

rat que en els anys anteriors. Es preveu també un

un augment d’activitat d’un 3,4%.

d’un 4,9%, tres dècimes superior al del trimestre an-

augment moderat dels costos de molts productes i

terior.

serveis lligats al IPC. Segons les dades del Ministe-

que passa de créixer un 1,9% a un 1,5%. En canvi, la

Recuperació de les exportacions

i per tant molt sensible a la situació d’incertesa local
i internacional.

ri d’Economia i Empresa es preveu una acceleració
de la inflació que se situarà al voltant del 1,6% l’any

peració de les exportacions, que s’incrementen a una

Es manté el creixement segons
les estimacions oficials.

taxa del 3,1% en contrast amb l’evolució negativa del

Segons les dades que ens aporta la Generalitat de

teri, creixeran un 1,9% el 2019 i un 2% l’any 2020. •

Pel que fa al sector exterior, s’ha de destacar la recu-

2019. Els costos laborals unitaris, segons el Minis-

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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ESTRATÈGIA I RENDIBILITAT INDUSTRIAL.
LES 5 FORCES DE MICHAEL PORTER

4. AMENAÇA DE PRODUCTES SUBSTITUTS
Les noves normatives sobre medi ambient o fins i tot
l’aparició de noves tecnologies fan molt important
aquest punt. Les empreses del sector de l’automoció que fabriquen peces per motors diesel han hagut

MICHAEL PORTER HA ESTAT UN REFERENT DE L’ANÀLISI ECONÒMICA DES DELS ANYS

de fer reducció de personal. El mercat demana més

70. AMB UN SENTIT MOLT DIDÀCTIC, I ENFOCAT SEMPRE EN TENIR UNA ESTRATÈGIA, VA

cotxes de benzina. Sembla que a curt termini el cot-

EXPOSAR LA SEVA TEORIA DE LES 5 FORCES DESENVOLUPADA ALS VOLTANTS DE L’ANY

xe elèctric amb zero emissions podrà arribar a subs-

79, QUE RATIFICA LA COMPETÈNCIA AMB EMPRESES SIMILARS O D’UN MATEIX SECTOR

tituir els cotxes de combustió. Una amenaça certa i

COM LA BASE DE L’ACCIÓ EMPRESARIAL I INDUSTRIAL. PORTER TAMBÉ POSA L’ACCENT

també una oportunitat per molts sectors industri-

EN LA LLUITA PEL GUANY QUE S’ESTABLEIX INTERNAMENT AMB ELS CLIENTS I AMB ELS

als. També es troben amenaçades aquelles empreses

PROVEÏDORS QUE SÓN LA BASE DEL NEGOCI. D’ALTRA BANDA, LA INDÚSTRIA HA D’ESTAR

que fabriquen productes i components de plàstic en

AMATENT TAMBÉ A L’APARICIÓ DE NOUS PRODUCTES SUBSTITUTIUS QUE PODEN CAPGIRAR

general. En un futur proper hi haurà segurament,

EL MERCAT EN POCS ANYS. EN DEFINITIVA, SEGONS EL PROPI PORTER, LA TEORIA DE LES 5

per les polítiques de reducció de residus, una ten-

FORCES ÉS UNA FORMA GLOBAL D’OBSERVAR QUALSEVOL INDÚSTRIA I ENTENDRE A NIVELL

dència a substituir el plàstic per altres materials més

BÀSIC ALLÒ QUE DETERMINA LA SEVA RENDIBILITAT I PER TANT LA SEVA VIABILITAT

biodegradables. Les empreses que fabriquen plats
i coberts de plàstic, o bosses de plàstic, hauran de
replantejar les seves estratègies i les seves expecta-

REDACCIÓ

É

tives de venda perquè apareixeran al mercat molts

2. PODER DE NEGOCIACIÓ
DELS PROVEÏDORS

productes substituts.

es va gestar i madurar aquesta teoria,
fins a l’actualitat ha plogut molt. Durant

Quan una empresa depèn de proveïdors molt grans

5. RIVALITAT ENTRE COMPETIDORS

aquests gairebé quaranta anys han entrat en el

o si aquests tenen un grau de concentració molt ele-

El mateix Porter citava casos en els quals la compe-

terreny de joc la globalització i la socialdemocrà-

vat poden suposar una amenaça en el sentit de què

tència és positiva i casos en els quals la competèn-

cia que va posar a l’ordre del dia la intervenció del

el seu poder d’imposar increments de preu o canvi de

cia ferotge porta a la destrucció i a la degradació del

sector públic en l’economia. Després el desen-

condicions augmentarà de forma significativa, redu-

mercat. Quan hi ha un conjunt d’empreses indus-

volupament de la venda on-line i darrerament la

int també rendibilitat i punts en el marge comercial.

trials que fan exactament el mateix producte i pocs

s evident que des dels anys 80, en els quals

digitalització i la indústria 4.0 han canviat mol-

clients disposats a comprar-lo, això pot generar una

tes regles de joc. Tot i aquests canvis, podem fer

3. AMENAÇA DE NOUS COMPETIDORS

competència ferotge per veure qui ven el produc-

servir encara aquest model per generar i enten-

Porter sovint parla de les barreres d’entrada. Efec-

te més barat, la qual cosa porta a una degradació

dre les estratègies industrials dels nostres dies?

tivament, si estem treballant en una indústria on

dels marges industrials i a la llarga al tancament de

Segons el propi Porter l’anàlisi de les 5 forces és

calen grans inversions per començar a treballar o

molts negocis. Porter parla en canvi d’estratègies

dinàmic i cal veure com els diferents factors que

bé permisos especials o mà d’obra molt qualifica-

en els quals la competència pot tenir conseqüènci-

configuren el negoci evolucionen en el temps i la

da i difícil de trobar, tot això són barreres d’entra-

es positives en forma d’especialització i d’anar fent

implicació que aquests canvis tenen en la estra-

da, és a dir elements que fan més difícil que s’esta-

gran el pastís oferint productes amb més valor afegit

tègia. Enfocar l’anàlisi en les cinc forces ajuda a

bleixi una nova competència que ens faci ombra.

amb estratègies clares d’especialització i diferenci-

fer entendre a les persones de l’empresa els ele-

Actualment hi ha negocis a la xarxa, sobretot de

ació. Quan més innovador i sofisticat sigui el nostre

ments fonamentals del negoci:

serveis, on la barrera d’entrada és molt baixa i la

producte menys haurem de discutir el factor preu i

competència es multiplica la qual cosa fa baixar la

podrem aconseguir marges millors. Si el nostre pro-

1. PODER DE NEGOCIACIÓ DELS CLIENTS

rendibilitat dels negocis. A la indústria en general,

ducte clarament ofereix alguna cosa diferent i inno-

Les empreses amb molts clients petits tindran

degut a les inversions inicials requerides, les bar-

vadora els competidors tenen més dificultats per

més capacitat per mantenir preus competitius

reres d’entrada són altes. Per tal de fer una estra-

incidir en el mercat com una amenaça.

amb bons marges pels seus productes. Si tenim

tègia industrial o decidir invertir en una nova línia

Tot i els canvis en el context econòmic, Porter va dis-

pocs clients i a més són empreses grans ens hau-

de negoci, és important determinar quines són

senyar un model per poder determinar els factors

rem d’adaptar a les seves condicions perquè el

les barreres d’entrada i per tant quina és la pro-

claus de la rendibilitat de qualsevol empresa, posant

nostre grau de dependència de les seves decisi-

babilitat de què augmenti la competència a curt.

de manifest que el seu valor està determinat per as-

ons de compra augmentarà. Aquest fet el podem

Les empreses més grans aconsegueixen treure al

pectes que es projecten en el futur i no només per la

trobar amb empreses que fabriquen productes

mercat grans volums, amb la qual cosa els costos

seva situació del moment present i la situació del seu

per a grans centres comercials o bé indústries del

es redueixen i poden deixar enrere molts competi-

compte de resultats actual. Aquest model és aplica-

metall o del plàstic que treballen per grans grups

dors. De vegades les barreres d’entrada les poden

ble a qualsevol sector industrial ja que és abstracte i

d’automoció o del sector químic. Si al mercat hi ha

posar les polítiques dels governs en forma de per-

al mateix temps permet, durant l’anàlisi, baixar al de-

pocs clients es corre el risc de què es posin d’acord

misos o de llicències, dificultant l’entrada de no-

tall dels aspectes que configuren els elements con-

amb els preus que estan disposats a pagar.

ves empreses al sector.

crets que aporten punts de rendibilitat.

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.

MUNTATGES INDUSTRIALS PUIG-REIG S.L.
P o l . i n d u s t r i a l C a n V i d a l , c a r re r A n a u 2
0 8 6 9 2 - P u i g - re i g
info@muntatgesindustrials.com
w w w. m u n t a t g e s i n d u s t r i a l s . c o m
+34 93 8381933
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EL REGAL D’EMPRESA O EL
REGAL PUBLICITARI COM A
ELEMENT DE COMUNICACIÓ
QUAN UNA COSA ENS AGRADA, HO
CONSERVEM, HO UTILITZEM, HO
ENSENYEM I PER TANT ACONSEGUIM
CREAR UNA IMATGE POSITIVA DE
L’EMPRESA A TRAVÉS D’AQUEST OBJECTE.

LES EMPRESES DE REGALS D’EMPRESA I REGALS PUBLICITARIS ESTAN
ESPECIALITZADES EN SERVEIS DE MÀRQUETING I SÓN CAPACES DE
RECOMANAR LES SOLUCIONS MÉS ADEQUADES PER A CADA EMPRESA
I PER A CADA ACCIÓ PROMOCIONAL, SIGUI PELS CLIENTS, PROVEÏDORS
O COL·LABORADORS I SEMPRE TENINT EN COMPTE EL RESULTAT QUE
ES VULGUI OBTENIR, ADEQUANT EN TOT MOMENT EL REGAL A LA SEVA
FINALITAT I AL MISSATGE QUE ES VULGUI COMUNICAR.

REDACCIÓ

Regal publicitari i d’empresa. Buscant crear una imatge positiva.

T

ots tenim sobre la taula algun bolígraf publicitari o gravem dades a un llapis

Regals inesperats: A tothom li agraden les sorpreses i per tant en aquest as-

de memòria amb el logotip d’alguna empresa que ens ha vingut a visitar.

pecte el públic valora aquells productes originals i innovadors. Val la pena in-

Reconeixent l’eficàcia indiscutible d’aquests elements que fem servir cada

vestigar l’empresa i el seu públic per encertar amb un regal que sigui creatiu i

dia, cada vegada més les empreses necessiten buscar altres objectes que s’ade-

original, però que al mateix temps no passi de moda ràpidament i quedi oblidat.

qüin més concretament al missatge que es vol donar o a l’efecte emocional que

Val la pena també encertar l’objecte. Originalitat no vol dir regalar objectes amb

es vol aconseguir. L’objectiu és buscar un element que agradi o que destaqui de la

una estètica molt estranya o elements massa innovadors que no siguin entesos,

resta: quan una cosa ens agrada, ho conservem, ho utilitzem, ho ensenyem i per

que vagin contra el sentit comú o que no s’hi trobi utilitat. Excepte en casos molt

tant aconseguim crear una imatge positiva de l’empresa a través d’aquest objecte.

concrets on simplement es busca cridar l’atenció, la norma general és que mas-

Es poden trobar diferents tipus de regals que a la majoria de persones els agrada

sa originalitat o una creativitat mal enfocada pot crear una sensació desagrada-

rebre, per aconseguir donar diferents tipus de missatges.

ble i un efecte contraproduent.

Avança’t
al Nadal
oficent.com
Material d’oficina,
regal i roba
publicitària

• Regals promocionals
personalitzats: tasses, bosses,
bolígrafs, clauers, llanternes,…

• Roba esportiva, roba
laboral corporativa.

• Carpes, lones,
roll-ups, targetes
de visita,…

• Material d’oficina
i mobiliari.

Demana’ns pressupost!
T. 93 881 05 45 - 679 826 574
oficina@oficent.cat
C. St. Antoni M. Claret, 24
08540 Centelles OSONA

Especial - Regals d’empresa | 7

VAL LA PENA INVESTIGAR L’EMPRESA I
EL SEU PÚBLIC PER ENCERTAR AMB UN
REGAL QUE SIGUI CREATIU I ORIGINAL,
PERÒ QUE AL MATEIX TEMPS NO PASSI DE
MODA RÀPIDAMENT I QUEDI OBLIDAT.

Regals més reflexius: El valor afegit d’aquests objectes és que l’empresa ha pensat
en la necessitat dels seus clients abans de l’esdeveniment. Per exemple una carpeta
per posar els documents, un USB amb informació, unes ulleres de sol, una ampolla
de vidre per reomplir, poden ser objectes útils en un esdeveniment que seran guardats ja que també són útils en general. Altres objectes com ampolles d’aigua amb el
logotip de l’empresa poden ser molt útils però s’esgoten en el mateix moment. Regalar objectes útils demostra preparació i genera una imatge de professionalitat cap a
l’empresa que ho regala, però també són indicadors de preocupació i empatia per les

GIROGIFT

necessitats concretes de la persona que assisteix a un esdeveniment.

Marcatge sobre objectes d’útilitat.

Regals de valor i saludables: La utilitat és la clau d’aquest tipus de regal. Per
exemple una ampolla de vidre per posar aigua, una gorra, una samarreta o les mateixes ulleres de sol poden ser objectes útils en tot moment i seran utilitzats moltes
vegades. Els regals relacionats amb la tecnologia són molt valorats, és a dir USB,
carregadors, fundes pel mòbil, són elements amb èxit garantit, que també tindran
un ús perllongat en el temps i que és poc probable que es deixin al calaix. Cal tenir en compte que cada vegada que s’utilitza l’objecte, el logotip de l’empresa hi ha
d’estar present de manera discreta. Una invasió excessiva del logotip pot fer que
es deixi d’utilitzar l’objecte publicitari. Un element que té utilitat i que cal tenir en
consideració és el regal alimentari. Pot ser un vi, un pernil, oli de qualitat o qualsevol altre producte que s’adeqüi als gustos del destinatari. Actualment, cada vegada
es relaciona més alimentació amb salut i felicitat, per tant regalar bons productes
alimentaris gourmet pot ser molt ben rebut. Les empreses d’alimentació faciliten la
possibilitat de personalitzar de manera creativa i original els embalatges dels productes, amb la imatge corporativa o algun altre missatge que es vulgui escollir. A
part del regal físic hi ha empreses que permeten regalar experiències. Moltes empreses ofereixen regalar un tast de productes que s’imparteixen en un lloc condicionat per fer-ho i per personal especialitzat. Alguns tasts fan un recorregut per la
gastronomia catalana aprofitant la seva varietat culinària. S’acostumen a degustar
productes típics com vins, olis, ratafies, cerveses i el seu maridatge amb productes
com pernils, embotis o carns. Aquestes activitats es poden comprar i regalar tant
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ACTUALMENT HI HA EMPRESES QUE, A
PART DE LA CISTELLA AMB ALIMENTS,
TENEN EN COMPTE ALTRES ASPECTES
QUE S’APROXIMEN A SENSIBILITATS
CONCRETES, AMB DETALLS GASTRONÒMICS
DE PRODUCTES SALUDABLES I DE
PROXIMITAT, ACONSEGUINT COMUNICAR
UNS VALORS DETERMINATS, COM
RESPECTE PEL MEDI I SENSIBILITAT
PER DETERMINATS COL·LECTIUS.

ren haver rebut algun tipus de regal per Nadal. En les empreses més petites els
treballadors s’emporten un regal en el 40% dels casos i en les empreses de més

JORDI CABANAS

de 50 treballadors aquest regal es dona només en el 30% de les empreses. Amb

Un bon pernil és un regal segur.

totes les combinacions possibles, el lot de productes segueix essent el regal estrella. Només un 20% de les empreses trien algun producte gastronòmic concret
de qualitat com a regal de final d’any, sigui un pernil, un lot de torrons, o una
ampolla de cava. Només un 16% de les empreses opten per targetes regal o bé
una remuneració extra. Deixant de banda el fet que el regal de Nadal a moltes
empreses és un dret adquirit i no s’hi pot renunciar de forma unilateral, val la

al personal de l’empresa com també a clients i col·laboradors.

pena utilitzar aquest detall anual per comunicar la millor imatge de l’empresa.

Regal de Nadal: Segons un estudi elaborat per Infojobs les empreses mitjanes

Actualment hi ha empreses que, a part de la cistella amb aliments, tenen en

(de 10 a 49 empleats) són les que més obsequien els seus treballadors per Nadal.

compte altres aspectes que s’aproximen a sensibilitats concretes, amb detalls

Gairebé el 50% dels empleats que treballen en aquest tipus d’empreses decla-

gastronòmics de productes saludables i de proximitat, aconseguint comunicar

Som productors de

taronges i mandarines

ECOLÒGIQUES.

ecomingo

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

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

Fets a La
Garrotxa, un
entorn que
garanteix la
màxima qualitat
del producte.
Miquel Dorca S.L.
Ctra. Camprodon 7/9
17813 La Vall de Bianya

www.candorca.com
LLONGANISSA EXTRA

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

PERNILET BAIONA CURA DA

Tel. 972 29 09 96 - botiga@candorca.com

LLOM CURAT AMB PEBRE

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

 @oliscancatala /  @oliscancatala /  625537450

Un regal
original i
saludable

Pack de 3 botelles de 250 ml
d’oli d’oliva verge extra de les varietats
Morruda, Farga i Sevillenca

eixprofessional.com

Embotits curats, embotits cuits i productes de carn fresca de forma artesanal.
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REGALAR OBJECTES ÚTILS DEMOSTRA
PREPARACIÓ I GENERA UNA IMATGE DE
PROFESSIONALITAT CAP A L’EMPRESA QUE
HO REGALA, PERÒ TAMBÉ SÓN INDICADORS
DE PREOCUPACIÓ I EMPATIA PER LES
NECESSITATS CONCRETES DE LA PERSONA
QUE ASSISTEIX A UN ESDEVENIMENT.
pot ser una manera d’assegurar que tothom té un regal a la seva mida i que tots
els productes seran adequats i comuniquem respecte per a la diversitat.
Regalar implica donar un obsequi a una altra persona com a mostra d’afecte o de
consideració. Encara que en algunes ocasions el regal es fa esperant alguna contrapartida a canvi, hi ha sempre una part d’altruisme en tota mena d’obsequi. Regalar també pot ser un simple gest d’agraïment. De fet, regalant volem crear un
efecte positiu en l’altra persona, una manera de crear emocions positives, un sinònim de bons auguris d’acord amb la millor tradició romana. En alguns pobles fer
GIROGIFT

un regal implica que la persona obsequiada faci alguna cosa a canvi o bé que deixi
de fer-ne una altra de negativa. En aquest sentit el regal d’empresa vol crear emocions positives per aconseguir els millors desitjos al principi d’un negoci, per manBase de càrrega sense fil

tenir la relació comercial o per aconseguir un bon clima laboral entre els nostres
col·laboradors. En definitiva regalar serà sempre un signe de bons desitjos pels

uns valors determinats, com respecte pel medi i sensibilitat per determinats col·

negocis que vindran. En funció del tipus de regal i de la manera de regalar poder

lectius. Un producte molt valorat en les cistelles de Nadal són els pernils, en les

aconseguir diferents efectes sobre els altres i aconseguir comunicar determinats

seves diferents variants, des del pernil ibèric de gla fins al pernil serrà, podem

valors que poden ajudar a crear una millor imatge de marca.

trobar empreses al territori empreses especialitzades en aquest producte que a
l’hora de fer una panera de Nadal o bé un obsequi a un client ens poden assessorar per fer la millor elecció del producte.

Regala
pernil per
Nadal

El regal de Nadal té un fort contingut emocional que hem de tenir en compte, i per
tant, és una oportunitat per crear una bona impressió. Cada vegada, a les empreses, hi ha més consciència que un empleat emocionalment connectat és molt més
eficaç i productiu. Aquesta connexió es pot aconseguir igualment si s’aposta pel
Xec Regal. Amb aquesta modalitat l’empresa decideix els diners que es vol gastar
en l’obsequi i és el mateix empleat qui tria els objectes a comprar. Les targetes es
personalitzen a mida amb logotips i textos corporatius. Es preparen pàgines webs
i mailings a mida adreçats al col·lectiu que ha de rebre el regal. Aquesta darrera

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

modalitat és molt pràctica i molt valorada també per l’usuari que aconsegueix
adaptar el regal a les seves necessitats i als seus gustos. En un moment en què
dins de les empreses hi ha molts col·lectius diferents, persones amb al·lèrgies i intoleràncies i fins i tot persones amb creences i religions diverses, la targeta regal

ACTUALMENT CADA VEGADA ES
RELACIONA MÉS ALIMENTACIÓ AMB
SALUT I FELICITAT, PER TANT REGALAR
BONS PRODUCTES ALIMENTARIS
GOURMET POT SER MOLT BEN REBUT

EL REGAL DE NADAL TÉ UN FORT
CONTINGUT EMOCIONAL QUE HEM
DE TENIR EN COMPTE, I PER TANT, ÉS
UNA OPORTUNITAT PER CREAR UNA
BONA IMPRESSIÓ. CADA VEGADA A LES
EMPRESES HI HA MÉS CONSCIÈNCIA QUE UN
EMPLEAT EMOCIONALMENT CONNECTAT
ÉS MOLT MÉS EFICAÇ I PRODUCTIU.

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

La Casa del Pernil
www.lacasadelpernil.com

C. Dolors, 8. T 972 27 30 87
C. Abat Racimir, 11. T 972 27 26 23
info@lacasadelpernil.com
Olot. La Garrotxa
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Rènting i leasing per a
maqunària industrial
QUAN ARRIBA EL MOMENT DE CANVIAR UNA

ons que existeixen són l’ampliació o bé la renova-

MÀQUINA, UN EQUIP INDUSTRIAL, O FINS

ció del contracte.

I TOT ELS EQUIPS INFORMÀTICS, SEMPRE
MANERA DE PAGAR-HO. EN CAS QUE L’EMPRESA

El Leasing. Un lloguer amb
opció de compra

NO DISPOSI DE LIQUIDESA PER PAGAR AL

El leasing tècnicament és un lloguer que inclou l’op-

COMPTAT EL LEASING I EL RENTING SÓN

ció de compra de la màquina al final del contracte,

OPCIONS PROU ATRACTIVES, PERÒ QUE TENEN

pagant el valor residual l’actiu passa a formar part

PARTICULARITATS DIFERENTS QUE HEM DE

del patrimoni de l’empresa. El leasing no acostu-

TENIR EN COMPTE.

ma a incloure les despeses de manteniment de la

SORGEIX EL DUBTE DE QUINA ÉS LA MILLOR

maquinària. De fet, el leasing no és res més que un
REDACCIÓ

pla de finançament dividit en quotes, aconseguint

El rènting. Un lloguer amb
les despeses incloses.

pagar poc a poc una nova màquina i permetent in-

E

corporar nova tecnologia sense comprometre els

Tant el renting com el leasing, permet finançar d’una manera
personalitzada la inversió de maquinària.

Nestlé premia a
l’empresa Servycat
de Vic

l rènting és un lloguer que inclou tots els

recursos de l’empresa. Des del punt de vista fiscal i

serveis associats. A part de la comoditat de

comptable el leasing ha de constar al balanç. L’avan-

no haver de preocupar-se del manteniment,

tatge és que permet deduir fiscalment aquesta

el rènting té certs avantatges fiscals i comptables

inversió molt més ràpidament que amb una típica

per a l’empresa. Serà tractat com a servei i no figu-

amortització lineal, és a dir que tant les quotes com

rarà al balanç de l’empresa com a actiu ni tampoc

els interessos podran ser deduïts com a despesa a

com a passiu, per tant és una operació fora del ba-

l’Impost de Societats, excepte l’opció de compra.

lanç i del Cirbe, és a dir la Central d’Informació de

Normalment per béns fàcils de reemplaçar com el

Riscos no registra el rènting com a risc per deute.

cotxe d’empresa es fa servir un rènting, ja que pot

Proveïdor Sostenible per la iniciativa “Menja bé, si-

Només afecta els comptes com una despesa més,

tenir un millor tractament fiscal. Per equips infor-

guis on siguis”, que fomenta hàbits alimentaris salu-

de la mateixa manera que l’electricitat. Des d’un

màtics i maquinària industrial amb tecnologia com-

dables entre els treballadors durant la jornada labo-

punt de vista fiscal, si la màquina està relaciona-

plexa i instal·lacions a mida, les empreses necessi-

ral. Aquesta iniciativa ha estat guardonada entre 51

da amb l’activitat, seran deduïbles l’IVA i l’IRPF. Per

ten que l’actiu es quedi a l’empresa i utilitzen més

projectes presentats per un total de 46 proveïdors

tant en acabar un termini de rènting les dues opci-

els crèdits o el leasing com una compra en diferit.•

de la companyia. •

REDACCIÓ

L

a companyia alimentària Nestlé ha premiat
un any més a l’empresa d’instal·lacions i manteniment industrial Servycat amb el guardó de

ES TRASPASSA PER JUBILACIÓ
C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa
08512 Sant Hipòlit de Voltregà

Servycat | Anunci.indd 1

OPCIÓ DE COMPRA I/O LLOGUER
AMB MAQUINÀRIA O
LLOGUER DE NAU SOLA.

T 620 213 655

9/6/16 10:25
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Garantia de qualitat pel producte de la
PIME agroalimentària
REDACCIÓ

Q

Més de 800
empreses del sector
porcí convocades a
la XXVI edició dels
Premis Porc d’Or.

UALIFY és un projecte cofinançat pel Fons

competitivitat de les petites i mitjanes empreses del

Europeu de Desenvolupament Regional

sector agroalimentari. Per aconseguir els objectius

(FEDER) a través del Programa de Coopera-

s’identificaran aquells aspectes a millorar i es faran

ció Territorial Europeu ‘Interreg Europe’ i que ha estat

intercanvis de bones pràctiques entre els socis. El pro-

dissenyat per afavorir la competitivitat de les pimes

jecte es focalitzarà en la prevenció del frau en aquells

del sector agroalimentari mitjançant la millora dels

aspectes fonamentals que són un element bàsic per

processos de qualitat, la lluita contra el frau al sector

poder diferenciar-los, és a dir l’autenticitat, els mèto-

i la promoció de l’autenticitat dels seus productes. El

des d’elaboració tradicionals i també la proximitat.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

També s’incidirà en l’autocontrol de la qualitat de les

mentació lidera aquest projecte a Catalunya, conjun-

pimes per augmentar la competitivitat i també les

nologia Agroalimentàries (IRTA) i l’empresa de sa-

tament amb cinc altres socis: la Cambra d’Agricultura

possibilitats d’internacionalització del valor afegit

lut animal Zoetis. Des de l’any 1994 aquests premis

de la regió de la Vienne (França), el Govern Regional

que aporten aquests productes. El projecte tindrà

reconeixen l’excel·lència de la producció porcina.

de Tessàlia (Grècia) i les Cambres Nacionals de Co-

una durada de tres anys i mig, amb un pressupost de

La passada edició de 2018 es va celebrar a la seu de

merç i Indústria de Bulgària, Eslovènia i Estònia.

1,31 M€ que seran finançats amb fons FEDER. El pro-

l’IRTA a Lleida. Els premis es distribuiran entre més

jecte preveu definir un pla d’acció que haurà de ser im-

de 800 granges i 900.000 reproductores. Osca té

plementat a partir dels anys 2022 i 2023.

més de 4 milions de caps de bestiar porcí, dels quals

A Catalunya el sector agroalimentari compta amb
un total de 3.922 empreses, de les quals més del

REDACCIÓ

E

ls premis tindran lloc el 29 de novembre a
Osca, són anuals i d’àmbit nacional. Els organitzadors són l’Institut d’Investigació i Tec-

220.000 són reproductores, cens només superat

98% del total són PIMES. El volum de negoci de la

El projecte Qualify vol garantir que quan el consumi-

per la província de Lleida. Cada any les explotacions

indústria agroalimentària a Catalunya és de 26.288

dor paga per un producte de proximitat o per un pro-

de la comarca d’Osona són guardonades. En l’edició

M€. El projecte, en marxa des del mes d’agost a Ca-

ducte elaborat tradicionalment, no hi hagi cap dubte

passada les granges d’Aragó van rebre els mateixos

talunya, té com a objectiu fonamental impulsar la

de la seva qualitat i de la seva autenticitat.

guardons que les catalanes.•

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

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

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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Santiago Niño
Becerra
,

JORDI CABANAS

ECONOMISTA

« Les pensions
convergiran
en una renda
bàsica per
a tothom»
LA INCIPIENT FEBLESA DE L’ECONOMIA ALEMANYA. LA REDUCCIÓ DEL RITME DE CREACIÓ
D’OCUPACIÓ A ESPANYA. UNA PIRÀMIDE DEMOGRÀFICA ENVELLIDA QUE FA TRONTOLLAR ELS
FONAMENTS D’UN SISTEMA DE PENSIONS AMB DATA DE CADUCITAT. LA NECESSITAT DECREIXENT
DEL FACTOR OCUPACIÓ. AIXÒ SÓN NOMÉS QUATRE PECES DEL COMPLEX TRENCACLOSQUES
SOCIOECONÒMIC QUE MARCA L’AGENDA ESTATAL I EUROPEA. PER A DILUIR ALGUNS D’AQUESTS
INTERROGANTS, EIX PROFESSIONAL TORNA A PARLAR AMB SANTIAGO NIÑO BECERRA (BARCELONA,

No és una nova recessió: és la tercera fase de la crisi de

1951). EN L’ACTUALITAT, ÉS CATEDRÀTIC D’ESTRUCTURA ECONÒMICA A LA IQS SCHOOL OF

2007. Són problemes que, entre 2012 i 2018, es van ta-

MANAGEMENT DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL, COĿLABORADOR DE PROGRAMES COM LA

par amb injeccions de diners. Tornem a la situació de

VENTANA, VERSIÓ RAC 1 O REVOLUCIÓ 4.0 I AUTOR DE DIVERSOS LLIBRES SOBRE DIVULGACIÓ

2011, però amb més deute. Això sí, alguna cosa bona

ECONÒMICA. EL SEU DARRER TREBALL ÉS EL CRASH. TERCERA FASE (ROCA EDITORIAL).

s’ha fet.
Un exemple?
La concentració empresarial i bancària: hi sobraven

CÈLIA ROCA

molts bancs. També s’ha aprofundit en l’ús dels diners

A

electrònics, i això implica una reducció del frau fiscal.

l seu darrer llibre assegura que la crisi

que no ha estat així. Ara, és com si estiguéssim al 1937,

econòmica del 2007 no només no ha

quan es pensava erròniament que el New Deal havia

acabat, sinó que ens endinsem en un

donat un bon resultat per a l’economia dels EUA. En els

Al 2014 li vaig preguntar pel deute públic espanyol.

nou escenari. A què ens enfrontem?

darrers anys hem guanyat temps injectant diners gratis

Des d’aleshores només s’ha reduït en un punt per-

La crisi iniciada el 2007 és sistèmica, com la de 1929, que

al sector financer, però els efectes preocupen: tenim un

centual, situant-se en el 99%.

va significar un canvi de model. Atès que ara sabem més

deute públic brutal, no s’han netejat a fons els balanços

Aquest percentatge és enganyós, perquè es calcula a

coses que aleshores, hem evitat un crash com el d’aquell

de la banca, hi ha absorcions bancàries pendents, cal

partir del PIB. El 2014, fregava el bilió d’euros i avui arriba

moment injectant grans quantitats de diners a l’eco-

millorar la productivitat, sanejar els comptes públics...

als 1,2 bilions. Aquest import no es pot eixugar. Espanya

nomia. De tota manera, la crisi que encara patim s’ha

Tot això haurà de fer-se en aquesta tercera fase en què

està pagant 30.000 milions d’euros anuals en concepte

desenvolupat en les tres fases tradicionals: les primeres

ens trobem.

d’interessos del deute públic. Ara bé: en una economia
postglobal, un país sol no pot fer-hi res, sinó que ha d’es-

manifestacions, les reaccions per a pal·liar-ne els efectes
i, finalment, un període en què sembla que les mesures

La desacceleració econòmica d’Alemanya, a un pas

perar que els països més influents adoptin les mesures

adoptades han funcionat, tot i que aviat es comprova

de la recessió, ha encès les alarmes.

pertinents. A Espanya, quan la crisi tot just començava,
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es van fer gestos sense solta ni volta, com el Pla E de Za-

ra pitjor. D’altra banda, l’estructura del PIB se sustenta

patero, ineficaç per a revertir una recessió. Aquest pro-

en un valor afegit baix i mitjà, i com menys valor afegit

blema es va veure agreujat per un altre fet: la decisió del

incorpora una població activa, més difícil és tecnificar el

Banc Central Europeu de comprar deute públic i privat.

mercat laboral. Dit d’una altra manera, tenim pocs neu-

No hi ha una recepta en l’àmbit estatal per a rebaixar el

rocirurgians i molts escombriaires. No pinta bé.

deute públic, ja que estem davant d’un problema global
on intervenen altres actors internacionals, com ara el

Un altre concepte del qual parla sovint és el de la

Banc Central Europeu o els fons d’inversió.

producció additiva. Què és i com ens condicionarà?
Imagini’s que arriba a l’hospital una persona amb el fet-

«
«

CAP AL 2050, LA MEITAT
DELS OFICIS I OCUPACIONS ACTUALS HAURAN DESAPAREGUT»
EN ELS ANYS VINENTS,
EL CAPITALISME ABANDONARÀ AQUEST INDIVIDUALISME I CONTEMPLARÀ MOLT MÉS LA
COL·LABORACIÓ ENTRE
DIVERSOS ACTORS»

Preveu canvis en el sistema capitalista. Quins?

ge destrossat. Això aviat tindrà una solució senzilla, ja

El capitalisme neix al segle XIX defensant la propietat

que manca poc perquè es facin cultius de cèl·lules del

privada dels mitjans de producció. Tot i patir diverses

pacient que permetran crear un fetge nou per a aques-

crisis de models, fins ara ha conservat alguns trets,

ta persona. També es podrà produir una peça metàl·lica

com l’individualisme. En els anys vinents, el capitalisme

sense una foneria. Això revolucionarà el sector industri-

abandonarà aquest individualisme i contemplarà molt

al, reduint les despeses dels transports i dels estocs i evi-

més la col·laboració entre diversos actors.

tant la producció de recanvis.

Una altra gran transformació vindrà de la mà de la

Continuem fent pronòstics. Vostè preveu que en

Alguns estudis asseguren que és viable, ja que absorbi-

intel·ligència artificial. També en parla al seu últim

un futur augmentarà la desigualtat.

ria els subsidis i altres pagues. També podria finançar-se

llibre.

Crec que els humans tendim a la desigualtat. Per a po-

amb impostos directes o indirectes, essent aquesta la

L’ús de drons i vehicles no tripulats és un canvi positiu, ja

sar-hi fre, només podem recórrer a la voluntat de fer-ho

solució de la qual sóc més partidari. Això implicarà, però,

que farà possible una logística més eficient i menys con-

adoptant diversos mecanismes. Ja es va fer a la dècada

reformar en profunditat el sistema fiscal. D’altra banda,

taminant. Això, però, té una cara negativa, ja que una

de 1910 amb Lloyd George com a Primer Ministre brità-

si la renda bàsica no s’implementa a tots els països occi-

legió de persones es quedarà sense feina ni alternatives.

nic. Els seus successors el van imitar i, després de la Se-

dentals, això crearà tensions.

No estem preparats per a la intel·ligència artificial, ni

gona Guerra Mundial, es va implantar un estat del ben-

nosaltres ni la legislació, que no contempla sortides per

estar finançat amb impostos. No es va fer per altruisme,

Si l’Estat deixa de ser una garantia de la protecció

als perjudicats.

sinó per comprar la pau social amb polítiques socials

social, com se sostindrà l’accés universal a la sani-

D’on haurien de sortir els diners per mantenir-les?

redistributives. Aquesta dinàmica va continuar fins als

tat pública?

Paradoxalment, els països amb la taxa més baixa

setanta, amb l’arribada al poder de Margaret Thatcher

L’esperança de vida actual duplica la de 1900 gràcies a la

de desocupació, com el Japó o Alemanya, són tam-

al Regne Unit i de Ronald Reagan als EUA. Des de lla-

sanitat, però els avenços mèdics són molt cars. A més,

bé capdavanters en l’adopció de la intel·ligència ar-

vors, el treball ha esdevingut cada cop menys necessari

com que hem fet servir malament els medicaments,

tificial.

a causa de la tecnologia. Per això, als governs ja no els in-

ara ens en calen de més cars i, per tant, exigeixen una

Això té truc. Al Japó, la taxa de subocupació femenina

teressa tant protegir ni els llocs de feina ni les persones.

inversió encara més gran. Això fa que la sanitat pública

és estratosfèrica. Històricament, la flexibilitat laboral

En acabar la guerra freda, les desigualtats van dispa-

universal sigui inviable. Per això, la reducció de l’extensió

per als treballadors masculins ha consistit a reduir-los

rar-se, i a finals de 2011, als EUA, la taxa de desigualtat

de la sanitat pública es traduirà en una disminució de

el salari, no pas a acomiadar-los. A les dones, en canvi,

o concentració de la riquesa era la mateixa que al 1928.

l’esperança de vida.

sí que se les despatxava. Quant als alemanys, tenen

Avui, l’1% de la població mundial controla la meitat de la

un problema: els 7,5 milions de persones que viuen

riquesa del planeta. I això anirà a més per motius econò-

Amb el Brexit a l’horitzó i la sentència del judici als

d’un minijob.

mics i tecnològics.

líders independentistes damunt la taula, recupero
la pregunta que li vaig fer sobre la viabilitat d’una

Com ho tenim aquí?

Això compromet la vellesa de les generacions futu-

Catalunya independent. No s’hi va mostrar rotund.

A Espanya, tot i que la taxa d’ocupació millora, la sub-

res; alguns estudis vaticinen la fallida del sistema

S’hi reafirma?

ocupació és d’un 15% i la temporalitat supera el 25%.

de pensions espanyol en una dècada. Quines mesu-

Més de 112 informes n’avalen viabilitat, mentre que

Cap al 2050, la meitat dels oficis i les ocupacions actu-

res caldria implementar perquè continués essent

una desena assegura que una Catalunya independent

als haurà desaparegut. La tecnologia genera ocupa-

viable?

no seria viable. De tota manera, Catalunya també po-

ció, però en destrueix més: per cada nou lloc de feina,

La creació del sistema de pensions es va fer partint de

dria intentar aconseguir prerrogatives econòmiques

se’n suprimeixen set de mitjana, tot i que l’ocupació

quatre supòsits: la plena ocupació, salaris creixents i

sense independitzar-se d’Espanya, com ara un Esta-

generada és d’alt valor afegit i exigeix una alta quali-

amb una revaloració lligada a la inflació, una deman-

tut millorat que la dotés d’una completa autonomia

ficació. La tecnologia arriba per a quedar-s’hi: un cop

da continuada de mà d’obra i una esperança de vida de

financera i fiscal, així com de competències en el con-

l’adoptem, no se’n prescindeix. A més, la tecnologia

només 10 anys més des de la jubilació. Aquestes condi-

trol dels ports, els aeroports i les fronteres. Per millo-

operativa, la que fa servir el gran públic, s’abarateix,

cions ja no es donen i això fa que els polítics plantegin

rar econòmicament, Catalunya, penso, no necessita

però la tecnologia més avançada és molt cara.

la reducció de l’import de les pensions per garantir-ne

una estructura d’Estat pròpia, sinó un pacte fiscal i

la viabilitat.

més competències. En qualsevol cas, si l’única manera
d’aconseguir-ho és mitjançant la independència, que

Fa cinc anys vostè va encertar quina seria la taxa

Així i tot...

així sigui. De tota manera, avui no hi ha cap estat in-

d’atur a Espanya actualment. Ara s’acaben d’anun-

Per mantenir les pensions actuals, caldria incrementar

dependent. La independència és un concepte filosòfic

ciar les pitjors dades de creació d’ocupació des de

les cotitzacions socials, apujar la pressió fiscal o reduir la

del segle XIX, quan es van formar els estats tal com els

2013. Es destruiran llocs de feina aviat?

despesa en altres àmbits, però cap d’aquestes mesures

coneixem actualment. Anem cap a una pèrdua de po-

és factible. Tot aboca al declivi del sistema de pensions

der dels estats, acompanyat d’un increment del poder

Espanya viu el pitjor escenari possible. A més de ser un

vigent. Penso que s’implementarà la renda bàsica per

regulador i estructural dels organismes internacionals.

país amb molts habitants, té una taxa d’activitat baixa,

garantir uns ingressos mínims a cada ciutadà i que les

Parlar d’un estat independent des de la perspectiva

del 58%. Si fos més alta, el problema de l’atur seria enca-

pensions convergiran en una renda bàsica per a tothom.

econòmica, cada cop és més difícil.
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ACCIÓ, un instrument
al servei de la pime

des en les quals hi vaen participar l’any 2018 més de
700 firmes. La millora de l’accés al finançament empresarial a Catalunya és una altra de les prioritats
d’ACCIÓ. En aquest sentit, anualment més de 3.100
projectes compten amb l’acompanyament d’ACCIÓ
en l’àmbit del finançament.

REDACCIÓ

es d’Europa es considera que les Pimes són

D

seu procés de creixement i en el camí de buscar no-

Participació en Projectes Europeus

fonamentals per l’economia. De fet, repre-

ves oportunitats de negoci. Una línia important

ACCIÓ participa en 15 projectes que compten amb

senten el 99% del total d’empreses de la UE.

d’ACCIÓ és l’ajuda en la recerca de finançament i en

finançament de la Comissió Europea, amb l’objectiu

Durant els darrers 5 anys han creat el 85% dels nous

la posada en marxa de programes de desenvolupa-

de promoure la internacionalització i la innovació

llocs de treball i ocupen 2 terços del total de treba-

ment. La seva finalitat és estar al costat de l’empresa

del teixit empresarial de Catalunya. De fet, el 2016

lladors de la UE. Ja fa temps que la Comissió Europea

en totes les seves fases, des de la seva creació fins al

ACCIÓ va ser la segona agència pública regional de

considera que les Pimes i els emprenedors són clau

seu desenvolupament posterior de nous productes o

suport a l’empresa d’Europa que va captar més fons

pel creixement econòmic, la innovació i la integració

noves àrees de negoci. L’Agència posa a disposició de

de la Comissió Europea per reforçar la competitivitat

social. La Comissió Europea ajuda a les Pimes a través

les petites i mitjanes empreses 40 Oficines Exteriors

empresarial de Catalunya, aconseguint finançament

de diferents programes o instruments. Des de Cata-

de Comerç i d’inversions arreu del món que donen

en un 80% dels projectes en què s’ha presentat can-

lunya ACCIÓ, l’Agència pública per a la competitivi-

cobertura a més de 100 mercats. Segons dades de

didatura. Els projectes en els que participa l’agència

tat de l’empresa catalana, adscrita al Departament

la mateixa Agència, cada any es dona servei a més

s’emmarquen en els programes del període pressu-

d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalu-

de 23.000 clients i els acompanya en més de 15.400

postari 2014-2020. Val la pena fer una ullada al seu

nya té com a objectiu desenvolupar i fer més propers

projectes. A través de diferents programes i en el

cercador d’ajuts i serveis per a les empreses. Poden

aquests programes.

camp de la internacionalització, la xarxa d’Oficines

ser un recurs a tenir en compte per a la implantació

de Comerç i d’Inversions gestiona més de 1.600 pro-

de programes de millora i un servei molt útil per a Pi-

Objectius

jectes per acompanyar emprenedors en l’aventura

mes que es volen iniciar en l’exportació o que volen

ACCIÓ té com a missió acompanyar l’empresa en el

d’exportar, amb 68 missions empresarials realitza-

contactes per a l’obertura de mercat a l’exterior. •

Fira de la Perdiu, una de les
festes més importants de
Vilanova de Meià
REDACCIÓ

V

ilanova de Meià, a la comarca de la Noguera, celebra el 2on diumenge
de novembre la popular i tradicional Fira de la Perdiu, abans coneguda
com la Fira de Sant Martí, amb més de 600 anys d’història. La Fira de

la Perdiu, documentada des de 1374, estava dedicada a tot tipus de productes del camps (cereals, fruits secs, llegums, mel, llana, porcs, aviram…). De tota
manera, el que hi havia donat més fama a la fira de Vilanova era el “mercat de
les perdius”. La gent de la vila i comarca solien caçar a l’estiu, mentre segaven,
perdiuetes de les llocades que voltaven pels sembrats i les feien créixer caçant-los llagostos pels rostolls. Això va fer que la vigília de Sant Martí, i a causa del gran nombre de firaires que hi venien perdius, es va anar especialitzant
en la venda i l’exposició d’aquest tipus d’au, molt apreciada a la comarca de la
Noguera. Acudien molts compradors, que venien de llocs tan distants com
Mallorca, Aragó, Navarra, i també del país. La perdiu més preuada era, i és, la
perdiu roja; però sobretot els perdigots que fossin bons cantaires, ja que eren
venuts a preus molt elevats com a reclams.
Una diversió pròpia del dia de Sant Martí era el Ball de Fira, que començava a
les 12 del migdia perquè en puguessin gaudir els firaires. L’endemà, el dia 12,
els marxants de roba tornaven a obrir les parades, ara perquè poguessin comprar la gent del poble.
Actualment, el principal atractiu de la fira és la gran quantitat i varietat de perdius i altres tipus d’aus que s’hi poden veure i comprar. També s’hi comercialitzen gran quantitat de productes artesans i del camp. La Fira es complementa
amb xerrades i conferències entorn de la perdiu, així com tot tipus d’activitats
tant per a grans com per als més petits. •

Formació - RRHH | 15

Si arribo tard a treballar
em poden rebaixar el salari?

àrees industrials, poden pactar una flexibilitat d’entra-

UNA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL CONSIDERA QUE ÉS POSSIBLE REBAIXAR EL SALARI

flexibilitat és més difícil de portar a terme. Per exemple

DELS TREBALLADORS QUE ARRIBEN TARD, JA QUE AQUEST FET NO ES POT CONSIDERAR UNA MULTA

en torns rotatius a la indústria o bé en un servei d’aten-

DES DEL MOMENT QUE NO I HA HAGUT PRESTACIÓ DEL SERVEI. MÉS ENLLÀ DE LA PART JURÍDICA LA

ció al públic cal ser a una hora concreta al lloc de treball.

SENTÈNCIA VOL SER UN PAS ENDAVANT EN LA DEFENSA DE LA PUNTUALITAT COM A VALOR.

En aquests casos aquesta disciplina s’ha de mantenir

da i sortida de la feina. Sovint també es pacten jornades
flexibles per conciliar millor amb la vida personal. De vegades, però, en segons quins tipus de serveis, aquesta

per garantir la qualitat del producte o del servei. S’ha
REDACCIÓ

A

existeix una efectiva prestació de serveis per part del

parlat moltes vegades de la puntualitat com a valor a

quest estiu, la sentència de l’Audiència Nacio-

treballador no es merita cap sou més enllà dels casos

preservar. La persona que per sistema no arriba a l’ho-

nal nº 89/2019 de 20 de juny de 2019, va resol-

previstos legalment per causes justificades. En alguns

ra, acostuma a arribar tard a tot arreu: a l’entrada a la

dre a favor que les empreses puguin rebaixar

casos les empreses disposen de jornada flexible i ar-

feina, a les reunions i segurament quan va a buscar els

de forma proporcional el salari als treballadors que

ribar tard es pot compensar recuperant les hores en

seus fills a l’escola. La manca de puntualitat prové d’una

fitxin tard a la feina. D’acord amb aquesta sentència

una altra ocasió. De tota manera, la distribució irregu-

falta de disciplina i també de la creença que el temps

el jutge desestima la demanda de la CGT contra l’em-

lar de la jornada, segons el jutge, és una facultat que

dels altres no és important.

presa Contact Center Atento Llamadas. Els represen-

s’atribueix només a l’empresari i que el treballador no

La flexibilitat en l’horari de treball pot ser molt posi-

tats dels treballadors reclamaven la devolució de les

es pot agafar pel seu compte.

tiva tant pel treballador com per l’empresa, però no

diferències de retribució deduïdes pel fet de no arribar

Flexibilitat i disciplina en els horaris

pot ser unilateral i ha de ser pactada i consensuada

a l’hora. Segons la sentència esmentada s’interpreta

Moltes vegades es confon la flexibilitat amb la falta de

entre les dues parts. Per tant, l’empresa pot treure la

que restar sou al treballador per arribar tard no repre-

disciplina i rigor. Algunes empreses, degut als proble-

part proporcional del salari d’aquelles persones que

senta una penalització, ja que en el moment que no

mes de trànsit que hi ha sobretot al voltant de les grans

no són puntuals.•

Robotització, productivitat i mercat de treball

nyar-se la vida actualment als integrants de la nostra

REDACCIÓ

E

un robot. Per tant no hi haurà una substitució radical

onals per robots podria portar un augment de la de-

n un futur proper les màquines i les línies pro-

de les persones per màquines però, tenint en compte

sigualtat important. Les Administracions hauran de

ductives es comunicaran entre elles, i per tant es

també que el sector de la robòtica crearà ocupacions

preveure mesures per evitar que aquesta desigualtat

requeriran poques persones i molt qualificades,

molt qualificades, la realitat és que hi haurà canvis

provoqui fractures socials precisament per la caiguda

capaces d’interactuar amb robots i vehicles autònoms

importants i cal tenir-los en compte: per exemple es

de les rendes del treball que hi estan associades i de

que prendran decisions de millora del procés i que ge-

calcula que hi haurà una pèrdua del 3,2% de llocs de

tot el sistema d’impostos sobre aquesta renda que su-

neraran milers de dades que hauran de ser processades

treball a la indústria i un 2% d’augment en el sector

porta bona part dels serveis públics que configuren el

a gran velocitat. Hi ha estudis que parlen d’augments

serveis. Moltes feines, repetitives o no, manuals o

nostre valorat Estat del Benestar: la sanitat i les nos-

de productivitat del 5% al 8% gràcies a la digitalització.

no, desapareixeran per donar lloc a d’altres maneres

tres pensions. Alguns autors proposen un sistema de

de treballar. Per tant, estem a les portes d’una trans-

rendes bàsiques garantides per augmentar el consum

Impacte en l’ocupació de la
indústria 4.0 a Catalunya.

formació radical dels llocs de treball i els ocupats s’hi

i mantenir una recaptació fiscal sobre aquestes ren-

hauran d’adaptar necessàriament.

des. Aquest és un tema que ja està en els programes

classe mitjana. Una substitució d’aquests professi-

electorals d’alguns partits polítics, ja que teòricament

Un estudi del Departament d’Empresa i Coneixement
sobre l’efecte que l’automatització tindrà a Catalu-

Increment de la desigualtat?

és molt atractiu i pot atraure votants. De tota mane-

nya en el mercat de treball, conclou que tot i que cal

Fa por mirar la llista de les ocupacions amb més del

ra ajudar les persones a formar-se i a encarar els can-

no exagerar en les conseqüències de la indústria 4.0,

80% de possibilitat de ser substituïts per robots en

vis que estan a la vista, sembla actualment el repte la-

cal tenir en compte que un 35% dels llocs de treball

els propers anys. Són la majoria de les ocupacions,

boral més important del futur immediat i una solució

actuals tenen una alta probabilitat de ser ocupats per

algunes molt ben remunerades, que permeten gua-

imprescindible. •

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

Gestor autoritzat
núm. E-184.96
Transport autoritzat
núm. T-3399

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

T +34 93 743 00 11
elssots@elssots.com
www.elssots.com

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

eixprofessional.com

adobs per a agricultura i substrats per a jardineria

compostatge
microbiològicament actiu,
excel·lents resultats agrícoles
i grans beneficis
pel medi ambient.
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JORDI CABANAS

Els esdeveniments d’empresa.
La preparació i l’entorn són
la clau de l’èxit.

ELS ESDEVENIMENTS CORPORATIUS SÓN BÀSICAMENT UNS INSTRUMENTS DE COMUNICACIÓ
MOLT POTENTS I EFICAÇOS. AQUESTS TIPUS D’ACTES VAN DES DE LES SIMPLES REUNIONS I SOPARS
D’EMPRESA, FINS A LES JORNADES DE TREBALL, CONFERÈNCIES, XERRADES, PRESENTACIONS DE
PRODUCTES I LES ACTIVITATS LÚDIQUES DE TEAM BUILDING PELS EMPLEATS. LA SEVA PRINCIPAL
FINALITAT ÉS LA DE POTENCIAR I INTENSIFICAR ELS CONTACTES PERSONALS, TANT ELS INTERNS,
ENTRE ELS PROPIS EMPLEATS O DINS D’EQUIPS DE TREBALL, COM ELS EXTERNS: NORMALMENT
CLIENTS PERÒ TAMBÉ PODEN SER PROVEÏDORS O ALTRES EMPRESES COL·LABORADORES.
L’ESDEVENIMENT HA DE SER UN TRAMPOLÍ PER ESTABLIR MÉS FÀCILMENT CONTACTES POSTERIORS.

REDACCIÓ

Els esdeveniments fora de l’empresa.

Q

es dels assistents. Pot ser molt útil també que l’espai

tot cases de turisme rural molt equipades per tal que

uan una empresa es planteja organitzar

tingui diferents despatxos o sales per poder fer divi-

els participants es quedin amb una bona sensació.

un acte social de qualsevol tipus, l’escenari

sió de grups en cas que el treball a realitzar ho reque-

És important que l’espai i el nombre d’habitacions

és molt important. Cal que el lloc estigui

reixi. En tots els casos un element fonamental en tot

disponibles s’adapti a cada dimensió d’empresa. Les

ben comunicat per tal que els participants hi arribin

acte d’empresa és la gastronomia. L’espai ha d’oferir

empreses que faciliten la realització d’aquests actes

fàcilment. Un aparcament fàcil i adequat és també

refrigeri pels assistents i algun tipus d’elements gas-

poden disposar de serveis addicionals com gimnàs

un bon punt a favor. L’element fonamental però, per

tronòmics per cobrir els breaks, sigui per esmorzar

o Spa, però sobretot es valora que es disposi d’es-

un acte d’empresa, és que hi hagi una sala de reuni-

o a mitja tarda. És molt còmode poder menjar a les

pais exteriors atractius per tal que els participants

ons adequada amb tots els elements necessaris. Un

mateixes instal·lacions i en aquest sentit molts ho-

puguin sortir a caminar, fer activitats o simplement

projector per connectar a un portàtil actualment és

tels ofereixen menús per empreses atractius i d’un

gaudir del paisatge en els temps de lleure que tot es-

indispensable, però una pissarra per prendre notes

nivell gastronòmic molt alt. En alguns casos les re-

deveniment d’empresa facilita als participants. Mol-

també és un element a tenir en compte. Es valora

unions d’empresa s’allarguen més d’un dia. Si els

tes vegades aquests moments informals són els més

també una paret per enganxar els murals o els post-it

participants han de passar la nit a les instal·lacions,

recordats i els més útils per a construir un equip, tan-

que sovint fan servir els consultors per recollir les ide-

podem trobar també tot un ventall d’hotels i fins i

car tractes o crear relacions comercials.

Càterings
Servei a
domicili

Servim
tot tipus
de plats

Truca’ns!
938 864 716
606 702 859
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Els esdeveniments a la mateixa empresa.
Empreses de càtering i lloguer de material.
En cas que l’esdeveniment tingui lloc en algun altre
tipus d’instal·lacions o a la mateixa empresa, és ne-

JORDI CABANAS

EL SOPAR D’EMPRESA
ÉS UNA OPORTUNITAT
PERQUÈ ELS TREBALLADORS
ES RELACIONIN EN UN
AMBIENT DISTÈS. TAMBÉ
ES POT CONSIDERAR UN
OBSEQUI QUE ES POT
COMBINAR O NO AMB LA
TÍPICA PANERA DE NADAL.

cessari disposar d’un espai adequat per tal que les
empreses de càtering puguin portar el seu produc-

Les empreses organitzadores d’esdeveniments han de tenir els espais adequats per a qualsevol celebració.

te. Les empreses de càtering s’adapten a tot tipus

Aquestes empreses de serveis poden subministrar

d’esdeveniments i es fan càrrec d’atendre amb pro-

des de mobiliari, taules, cadires, coberteria i tot ti-

Activitats lúdiques a l’exterior per
fomentar el treball en equip

fessionalitat als col·laboradors o als clients. Aques-

pus de material. L’empresa s’encarrega amb eficàcia

Patrick Lencioni, un clàssic sobre els equips de tre-

tes empreses es poden fer càrrec de les pauses de

del transport i la recollida del material amb soluci-

ball, va definir 5 problemes bàsics que poden afec-

cafè, dinars, sopars, en congressos, reunions d’em-

ons innovadores, ben presentades, amb estratègies

tar el treball en equip dins de qualsevol organitza-

presa, convencions i tot tipus d’actes. S’ha de tenir

rendibles i professionals eficients que proporcionen

ció: la manca de confiança, és a dir no obrir-se als

en compte també que hi ha moltes firmes especia-

als clients els màxims resultats, la mínima interfe-

demés per acceptar els errors i la por al conflicte

litzades en lloguer de material pels esdeveniments.

rència i articles de primera qualitat.

eviten un debat autènticament apassionat i per

Disposem
diferents espais
per a celebrar
qualsevol tipus
d’esdeveniments
tant per a empreses
com a particulars.

eixprofessional.com

Per Nadal
oferim dinars
i sopars
d’empresa i
familiar.

Urbanizació Font Rubí,
17867 Camprodon · Girona

HOTEL
972 740 971

RESTAURANT
972 740 023

puigfranco.es
info@puigfranco.es

18 | Especial Actes i esdeveniments
Sopars i dinars d’empresa. Un clàssic per
encetar les festes de Nadal.
Durant el mes de desembre l’esdeveniment estrella és el sopar d’empresa. En
el territori hi ha un ventall de restaurants per escollir. Per qui vulgui més sofisticació hi ha també empreses que es dediquen a gestionar de manera professional aquest esdeveniment amb diferents opcions i diferents preus. El sopar d’empresa és una oportunitat perquè els treballadors es relacionin en un
ambient distès. També es pot considerar un obsequi que es pot combinar o
no amb la típica panera de Nadal. Aquest obsequi pot ser recordat de forma
molt agradable si triem un local amb un bon ambient i sobretot amb un menú
atractiu. Hem de tenir present, però, que s’ha d’adaptar a la filosofia de l’empresa i a les seves possibilitats econòmiques, ja que si no l’esdeveniment pot
tenir efectes adversos. Efectivament, en moments de crisi no es pot preparar
un acte excessivament luxós. Pel que fa als regals d’empresa, que també són
JORDI CABANAS

tradició quan s’acosten les festes de Nadal, són una bona ocasió per crear rela-

En qualsevol acte és imprescindible donar un servei impecable.

CADA VEGADA MÉS ELS WORKSHOPS
PER EMPRESES A L’EXTERIOR VAN
GUANYANT TERRENY A LES ACTIVITATS
A PORTA TANCADA. AQUESTES
ACTIVITATS SÓN MOLT ADEQUADES
PER FOMENTAR UNA BONA SINTONIA
ENTRE ELS TREBALLADORS EN UN
ENTORN RELAXANT AMB BOSCOS,
MUNTANYES I ESPAIS A L’AIRE LLIURE.

cions positives i demostrar agraïment. Poden anar fins al típic lot d’aliments,
però també poden ser regals més originals com un menú degustació en un
bon restaurant.
De tota manera, en aquests actes d’empresa, l’èxit es troba molt en els detalls, en el lloc, el material i en les instal·lacions. Un entorn adequat i una bona
cuina poden ajudar molt a crear una situació agradable que serà recordada
molt de temps.•

tant no s’aconsegueix un compromís de veritat. Només es vol quedar bé i evitar les responsabilitats. En resum, tot això porta a què els interessos individuals, o de departament, es posin per davant dels interessos del grup i per tant
finalment els resultats poden veure’s afectats. L’anomenat team building o dinàmiques d’equip, pot ser un camí per arribar a millorar l’eficàcia d’un grup de
treballadors. L’efecte que es desitja aconseguir va en el sentit de revertir les disfuncions teòriques que Lencioni anunciava. Aquestes activitats pretenen augmentar la motivació, incrementar la cohesió reforçant la confiança mútua, així
com també millorar la comunicació, fomentar la creativitat i sobretot demostrar amb exemples pràctics trets de l’esport o de la teoria de jocs que l’equip pot

Masia Piguillem

Per Nadal
servim sopars
d’empresa
personalitzats.

arribar més lluny que el treball individual. De tota manera abans de tirar endavant una activitat d’aquest tipus hem de saber què volem aconseguir perquè no
totes serveixen pel mateix. L’activitat també s’ha d’adaptar al tipus d’empresa i
als participants.
Cada vegada més els workshops per empreses a l’exterior van guanyant terreny
a les activitats a porta tancada. Aquestes activitats són molt adequades per
fomentar una bona sintonia entre els treballadors en un entorn relaxant amb
boscos, muntanyes i espais a l’aire lliure. Hi ha moltes activitats que permeten
treballar valors i actituds fora de la feina i en espais oberts. En un nou entorn

Oferim menús i carta els caps de setmana.
Organitzem tot tipus d’actes i esdeveniments:
celebracions, reunions i activitats per a empreses.

natural la predisposició positiva de les persones augmenta i són capaces de percebre el grup com un equip. L’activitat esportiva focalitza també el grup cap a
l’assoliment de resultats. No cal que sigui una activitat complicada i hi ha moltes opcions per triar, una caminada pot servir, però també un circuit en moto,
en quad o un recorregut a cavall poden ser elements relaxants i formatius al mateix temps. Hem de tenir en compte que, com en tot canvi de comportament,
els principis són bàsics i entesos per tothom, però a la pràctica és difícil canviar
les dinàmiques de treball una vegada retornem al taller o a l’oficina. Per veure els
resultats d’aquestes dinàmiques caldrà un grau de disciplina i perseverar en allò
que les activitats a l’aire lliure ens han ensenyat.

C-37, km163 sortida Sant Andreu de La Vola
Telèfon 938 584 380
www.masiapiguillem.com
comercial@masiapim.com

Especial Actes i esdeveniments - Publireportatge | 19

MIOMIÓ

Miomió: solucions integrals
per a l’organització
d’esdeveniments

EL PROJECTE, NASCUT EL 2013, RECULL EL

E

companyia ha fet seva la cultura de l’esforç i la impor-

de tota la vida, introduint-hi nous mètodes de cocció i

BAGATGE DE LA SEVA IMPULSORA, QUI HA

tància de mantenir un contacte estret amb el client,

actualitzant-la amb respecte i creativitat, amb la vo-

COL·LABORAT AMB RESTAURANTS DE PRESTIGI

per tal de dissenyar ambients i moments únics.

luntat de sorprendre gratament els comensals.

L’AMOR PER LA CUINA I LES GANES DE
COMPARTIR-LO SÓN EL MOTOR DE MIOMIÓ,
UNA EMPRESA OLOTINA ESPECIALITZADA EN
L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I CREADA
PER L’EMPRENEDORA MADU VERDAGUER.

REDACCIÓ

l compromís de Miomió és brindar serveis

La cuina és la protagonista de les celebracions. Sota

de la màxima qualitat i una atenció propera

la supervisió de Madu Verdaguer, les propostes gas-

i humana, però sense renunciar a la flexibi-

tronòmiques es basen en productes locals de la més

litat, la innovació i l’originalitat. Per això, la

alta qualitat. La xef reinterpreta la cuina mediterrània

Tot i que Miomió dona suport a tota mena d’esdeve-

I AMB CUINERS DE RENOM. A MÉS D’UN SERVEI
DE CÀTERING I DE MENJAR DE QUALITAT PER

Celebracions a mida

niments, petits, mitjans i multitudinaris, els casa-

A EMPORTAR-SE, MIOMIÓ TAMBÉ OFEREIX

A diferència d’altres empreses, Miomió no es basa en

ments són una de les celebracions més demandades.

SOLUCIONS INTEGRALS PER A CELEBRACIONS

un catàleg limitat o en fórmules predeterminades,

Per aconseguir la satisfacció total del client, l’empre-

QUE INCLOUEN LA DECORACIÓ D’ESPAIS. DES

com ara els paquets de serveis complets o la con-

sa compta amb la col·laboració de wedding planners i

DEL MES NOVEMBRE D’AQUEST ANY, A MÉS,

tractació de determinats proveïdors exclusius. Pre-

agències. Així mateix, també pot fer-se càrrec d’altres

ESTARÀ DISPONIBLE UN NOU ESPAI A OLOT PER

cisament, un dels valors diferencials de Miomió és

trobades, com ara batejos, comunions, aniversaris fa-

A ESDEVENIMENTS PERSONALITZATS, TANT

la possibilitat que el client demani i proposi allò que

miliars o retrobaments d’amics, sense oblidar els ac-

PER DINARS I SOPARS PARTICULARS COM PER

realment necessita, amb total llibertat i sense limi-

tes d’empreses.

EMPRESES.

tacions. L’empresa s’adapta als requeriments de cada
persona, que poden anar des d’un dinar o sopar senzill

L’oferta de Miomió, que dona servei a qualsevol punt

fins a un gran banquet amb focs d’artifici, amb música

de la província de Barcelona i Girona, es completa

o sense. Fins i tot, també pot encarregar-se de reser-

amb l’elaboració d’aperitius i plats principals gourmet

var l’hotel per als assistents.

per emportar i degustar a casa. •

Carrer Sant Feliu, 49
17800 Olot,
Girona
Telèfon
+34 607 58 17 06
E-mail
info@miomio.cat
web
miomio.cat

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

Secció Banc de proves

Bloc, motors, tambors, discs,

Banc de proves fins 800HP. Certificat

Divisió industrial

Cigonyals, eixos, max. 3000*800mm

Secció Muntatge

Secció GLP

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.

ISO 9001:2008

REctificadora del BAges SA
Pol. Ind, Bufalvent.
C. Esteve Terrades, 25.
08243 Manresa. Barcelona

www.rectificadora.net
rebasa@rectificadora.net
Tel. 938 784 910

