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Els sistemes de producció just in time.
El sistema Kanban.

definir quantes tasques es poden portar a terme en

KANBAN ÉS UN MÈTODE VISUAL DE GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ QUE FORMA PART DEL SISTEMA ‘JUST

tasca després d’acabar-ne una de les cinc en marxa.

IN TIME’. LA FINALITAT D’AQUEST SISTEMA ÉS CONTROLAR QUE ESTEM PRODUINT NOMÉS ALLÒ

L’exemple clàssic per entendre-ho és la nostra impres-

QUE EL CLIENT DEMANA, REDUINT AL MÀXIM ELS ESTOCS AL MAGATZEM. ENTENEM PER CLIENT EL

sora. El seu WIP és de 1, és a dir només treballa en la

PROCÉS QUE VE A CONTINUACIÓ. EL CLIENT DEL DARRER PROCÉS SERÀ REALMENT L’USUARI FINAL.

impressió d’una pàgina cada vegada. Si s’encalla no en

EL SISTEMA KANBAN ES TROBA DINS DE LA METODOLOGIA LEAN, UN CONJUNT DE DISCIPLINES PER

comença una altra, s’atura el procés i dona alarma.

cada fase de la producció. Si el nombre màxim de tasques definides en el tauler de fitxes Kanban és de cinc,
això vol dir que només podrem començar una nova

DESENVOLUPAR LA MILLORA CONTÍNUA.
REDACCIÓ

primer procés ha de subministrar a temps la matèria

Condicions ideals per implementar
un sistema Kanban

Producció Push i producció Pull

D

primera i el darrer ha de subministrar el producte aca-

Hi ha d’haver una demanda regular del client. Si la de-

e forma tradicional, encara en la majoria de

bat al client una vegada el demani. Tots els processos

manda és irregular caldrà calcular el que s’anomena

fàbriques, els processos de producció i les

es posen en marxa a través de targetes Kanban. La tar-

‘takt time’, és a dir el ritme en el qual cal produir les

matèries primeres es programen per poder

geta Kanban representa un treball o una tasca a portar

unitats per complir amb les necessitats del consumi-

crear un estoc al magatzem, basat en allò que s’espe-

a terme. Actualment les targetes poden ser físiques

dor. Per tant, per tal que una empresa pugui satisfer la

ra que el client demani. Aquesta producció tradicional

o sobretot digitals. La primera utilitat de les targetes

seva demanda, caldrà sempre un temps de cicle pro-

s’anomena Push i està comandada per la matèria pri-

Kanban és la de visualitzar el progrés de les tasques,

ductiu menor al ‘takt time’ calculat per no haver de fer

mera que inicia el sistema i de la demanda futura pla-

servint com a documents d’informació que poden re-

hores extres. Idealment, per tal d’implantar el Kanban

nificada. Aquest sistema normalment provoca una

duir la necessitat de reunions. El segon element de mi-

hauríem de tenir poca variació de producte, un flux de

quantitat important de producte en curs o acabat al

llora que es busca amb aquesta metodologia és limitar

materials ben definit i petites màquines dedicades a

magatzem i, per tant, uns diners invertits en estoc

el treball en curs, allò que s’anomena el WIP (Work in

cadascun dels processos. També és important tenir un

que es preveu que algun dia sortirà. En la producció

Progress). Finalment el sistema permet també optimit-

sistema establert de canvis ràpids de model. Si els can-

Pull, quan el client demana un producte, s’envia una

zar el flux de treball.

vis són molt llargs haurem de tenir més estoc per cobrir

següent unitat de producte. Seguint tota la cadena, el

la demanda. És molt important que els processos si-

senyal cap al procés anterior i així successivament
fins que, igual que passa en un supermercat, s’ompli

Per què el control del treball en curs ?

guin repetibles i que les màquines siguin fiables. Efec-

el buit deixat a la prestatgeria pel producte consumit.

El treball en curs o WIP comporta uns costos impor-

tivament, per poder treballar sense estoc, necessitem

tants d’inventari, de matèria primera i de feina feta,

que no hi hagi avaries que aturin el procés. Una avaria

Com funciona el Kanban. El
sistema de targetes

amb un valor afegit que no es pot recuperar de mane-

fa molt més mal quan no hi ha producte al magatzem.

ra immediata. Controlar el WIP permet a les empreses

De la mateixa manera hem de tenir proveïdors fiables.

De fet Kanban és una paraula japonesa que vol dir tar-

millorar els indicadors financers i a mig termini incre-

Una manca de material a temps atura la nostra produc-

geta visual. Simplificant, podem dir que una vegada

mentar la competitivitat de l’organització. Per tant,

ció. Finalment, no cal dir que una producció defectuosa

acabat un procés de fabricació d’un element, caldrà

una de les tasques importants a tenir en compte a

pot provocar també endarreriments molt importants,

demanar al procés anterior tot allò necessari per fer la

l’hora de posar en marxa la metodologia Kanban és

per tant el sistema exigeix zero defectes a producció.•

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.

Bon Nadal
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 SECTOR DE LA LOGÍSTICA.
FLEXIBILITAT, TECNOLOGIA I
ORIENTACIÓ AL CLIENT
PARLAR DE LOGÍSTICA INTEGRAL VOL DIR TENIR EN COMPTE TOTES LES ACTIVITATS, PROCEDIMENTS I SERVEIS QUE
PERMETEN QUE LES EMPRESES FACIN ARRIBAR ELS SEUS PRODUCTES FINS AL CONSUMIDOR FINAL. EL PROCÉS DE LA
LOGÍSTICA INCLOU AQUELLES EMPRESES QUE ES DEDIQUEN A LA DISTRIBUCIÓ, EL TRANSPORT I L’EMMAGATZEMATGE
DE MERCADERIES. ELS CLIENTS I ELS USUARIS DELS SERVEIS LOGÍSTICS DEMANEN QUE LES MERCADERIES ARRIBIN MÉS
RÀPIDAMENT, DE MANERA MÉS PERSONALITZADA I, EN EL CAS DEL CONSUMIDOR FINAL, AMB COSTOS MÉS BAIXOS
O SI ÉS POSSIBLE SENSE COST. TOT AIXÒ EN UN MERCAT CADA VEGADA MÉS COMPETITIU AMB NOUS ACTORS I AMB
NORMATIVES CADA VEGADA MÉS ESTRICTES. EN LA PART DE L’ACTIU LA TECNOLOGIA QUE POT AJUDAR A PORTAR A
TERME AQUESTS REPTES.
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CONTRIBUCIÓ DE LA LOGÍSTICA A
L’ECONOMIA CATALANA I A L’OCUPACIÓ

constata doncs una reactivació en el pes del sector

els sectors a Catalunya. L’any 2018 va tancar amb un

logístic a Catalunya dins l’economia catalana. Pel

total de 27.830 empreses actives del sector del trans-

P

que fa al pes dels treballadors autònoms dedicats al

port, la logística i l’emmagatzematge, dada que con-

imec, en el seu informe sobre la Contribució

transport i emmagatzematge respecte al total d’afili-

firma també la tendència al creixement començada

de la logística a l’economia catalana estima

ats dedicats al sector logístic, és del 24%, situant-se 4

l’any 2017, però sense arribar encara al volum que

que el sector logístic, en base a les dades apor-

punts per sobre del percentatge d’autònoms en tots

tenia el sector a l’any 2008.

tades per l’Institut Català d’Estadística, representa el
12,19% del PIB català i aporta 27.389 milions d’euros

Nombre d’empreses al sector de la logística

a l’economia. D’altra banda, el darrer informe de l’Observatori de la Logística que publica l’empresa públi-
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l’any 2018 s’ha registrat també una disminució en

10.000

el nombre d’aturats en el sector del transport i em-

5.000

magatzematge de gairebé el 6%, passant de 12.199
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persones sense feina l’any 2017 a 11.506 al 2018. Es
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INTERNACIONALITZACIÓ DEL
SECTOR DELS TRANSPORTS.

Valor econòmic dels intercanvis comercials entre Catalunya, Espanya i el món
100%

Tot i que a Catalunya la balança comercial segueix

90%

essent negativa, es consolida amb els anys el creixe-

80%

ment del sector exportació. Si tenim en compte el va-
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lor econòmic dels intercanvis comercials podem veure
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com el sector dels transports pateix un decreixement

50%

del valor del mercat amb Espanya (-25%) i un creixe-
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ment molt clar del moviment logístic a nivell interna-

30%

cional, amb un augment del 40% de les exportacions i

20%

un 8% de les importacions, si mirem el seu pes relatiu
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en comparació al que tenia a l’any 2008.
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CARROSSERIES - GRUES - BOLQUETS - FURGONS - EQUIPS DE FRED - PORTES ELEVADORES
CARROSSERIES
TOLOSA, S.L.
C. Cantonigròs, 9
Pol. Ind. Malloles
08500 VIC (Barcelona)

www.tolosa.cat

JONSERED

MULTILIFT

MOFFETT

Garrotxa Serveis de Transport ofereix un servei integral de transport i
manipulació de càrregues amb grua per a qualsevol necessitat
Garrotxa Serveis de Residus com a gestor i transportista autoritzat de residus donem servei i solució
a qualsevol de les necessitats en matèria de residus a particulars i empreses.

GARROTXA

SERVEIS DE TRANSPORT

C/ Escultor Lluís Curós Morató, 2 - Polígon la Serra · 17176 Sant Esteve d’en Bas - Tel. 972 26 38 58

LOGLIFT

Tel. 93 889 20 94
Fax 93 889 22 19
tolosa@tolosa.cat
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Vista general de la superfície destinada a l’emmagatzematge de mercaderia. DB Schenker Spain Tir.

EL LIDERATGE DE CATALUNYA EN MAGATZEMS
I PLATAFORMES LOGÍSTIQUES
Catalunya reforça el lideratge estatal pel que fa a l’oferta de superfície útil de

CATALUNYA REFORÇA EL LIDERATGE
ESTATAL PEL QUE FA A L’OFERTA
DE SUPERFÍCIE ÚTIL DE MAGATZEM
I PLATAFORMES LOGÍSTIQUES.

magatzem i plataformes logístiques. Es produeix un augment superior al 5% de
l’oferta de superfície útil de magatzem respecte al 2017, i continua encapçalant
el rànquing estatal amb més de 7 milions de metres quadrats disponibles de su-

serveis als clients que es dediquen al comerç electrònic. Per tant, les plataformes

perfície. Efectivament, a Catalunya hi ha operadors logístics amb magatzems i

logístiques i els operadors són aliats fonamentals de les empreses i porten a terme

instal·lacions pensades per a cobrir tots els serveis i gestionar les cadenes de sub-

serveis personalitzats en funció de les necessitats del client, el tipus d’embalatge

ministrament amb eficàcia, agilitat i rapidesa. Aquestes empreses tenen la visió

i la mercaderia.

de logística integral des de la recepció de mercaderies als magatzems fins a l’expedició al client. Actualment els magatzems logístics estan preparats per emmagat-

AVANTATGES DEL TRANSPORT PER CARRETERA.

zemar tot tipus de productes, industrials o alimentaris. Les empreses necessiten
espais destinats a organitzar les seves operatives, aquest espai s’anomena plata-

El 95% dels trasllats de mercaderies de curta i mitja distància es realitza gràcies

forma logística i normalment la gestiona un operador que utilitza el magatzem

a una varietat de diferents tipus de transport per carretera. El transport per car-

per gestionar la càrrega, embalar i planificar amb l’objectiu de posar el producte

retera, doncs, comporta normalment un estalvi important de temps i costos. Els

en mans del client de la manera més efectiva possible. La plataforma logística es

avantatges principals del transport per carretera són: la penetració: és l’únic mitjà

composa de la zona d’emmagatzematge, la zona de preparació de comandes, la

de transport capaç de realitzar el servei porta a porta per si sol i sense dependre

zona d’expedició diària de mercaderies i els molls de càrrega. Dins d’una platafor-

de cap altre; la flexibilitat: els vehicles de carretera tenen capacitat per transpor-

ma logística es poden portar a terme molts serveis com Cross docking, un tipus

tar des de paquets petits fins a grans volums; la rapidesa: encara que tècnicament

de preparació de comandes sense col·locació de la mercaderia a l’estoc, ni ope-

no es pot dir que el transport per carretera sigui el més ràpid, la facilitat de càrrega

ració de picking, permetent transitar diferents materials amb diferents destins o

i descàrrega, la llibertat d’organització d’horaris i la velocitat fan que sigui molt

consolidar mercaderies provinents de diferents orígens. Picking o preparació de

adequat per a enviaments urgents i finalment la facilitat de coordinació amb al-

comandes, és a dir el procés d’embalatge, empaquetat o envasat en funció de les

tres mitjans: la seva facilitat d’accés als diferents nusos de transport (port, aero-

necessitats i les especificacions. Actualment també les plataformes poden donar

port, terminal ferroviari) facilita el transbordament de la mercaderia.

Logística i transport

93 889 32 17

Vic

info@systemexpres.com
www.systemexpres.com
C. Sau 12 pol.Ind. Malloles. 08500 Vic

Al seu servei DESDE 1993
TRANSPORT DE PAQUETERIA I
CÀRREGUES COMPLETES
Serveis de magatzem i logística.
Disposem de més de 4.000 m2 de magatzem

JORDI CABANAS
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Entrevista a Sergi Tomás,
director general de l’empresa de logística
integral Nordlogway

«Les claus per
externalitzar la logística
amb èxit»

logístic depèn del nivell d’externalització del client, i
actuem de manera diferent si l’empresa externalitza
per primera vegada o si ja treballa dins un marc de col·
laboració logística. Oferim serveis de plataforma o

REDACCIÓ

logístics a la cadena de valor de l’empresa és total-

cross-dock, de logística de la producció —recepció, em-

uina ha estat la trajectòria de Nord-

ment estratègica i, com a tal, requereix de la partici-

magatzematge i lliurament seqüenciat o just-in-time

logway fins avui?

pació i compromís de tot l’equip directiu. Quan par-

de components a les línies d’assemblatge—, d’exter-

Des dels nostres inicis l’any 1946 com a

lem de col·laboració logística, parlem en primer lloc

nalització —càrrega i descàrrega de contenidors, con-

empresa de transport a Osona, hem evolucionat fins

d’establir relacions de confiança entre els dos equips,

trols de qualitat, operacions auxiliars, etc.— i de pro-

a ser l’operador logístic integral que som avui. L’ex-

com a base des d’on construir la gestió diària. Una

ducte acabat —recollida, emmagatzematge, picking,

periència en operacions logístiques dels darrers 20

correcta planificació i adaptació de les operacions als

preparació de comandes, documentació i expedició.

anys ens permet atendre els reptes que afronten els

requeriments del moment exigeix visibilitat i com-

També oferim solucions flexibles d’espai que s’adap-

nostres clients, adaptant-nos en tot moment a les

partir informació amb el partner logístic, i això només

ten més bé als requisits dels nostres clients.

seves necessitats logístiques. La ubicació de les nos-

s’assoleix des de la confiança mútua.

Q

Quins són els desafiaments immediats per a la

tres instal·lacions a Manlleu, Torelló i Santa Perpètua
de Mogoda és també un valor afegit.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Quina és la proposta de Nordlogway?

companyia?

Com a operador logístic, conegut dins l’àmbit inter-

Visionem el futur amb confiança i volem ser el mo-

L’externalització logística és una decisió estra-

nacional com a third-party logistics (3PL), acompanyem

tor de canvi per aconseguir, en col·laboració amb

tègica per a les empreses?

les empreses des del disseny de les operacions fins a

els nostres clients, el progrés a nivell econòmic i

anunciNL_eixempresarial.pdf
1
5/12/19
9:55
Absolutament.
La decisió d’incorporar
especialistes

la seva preparació i execució. La gestió del projecte

social del territori.•

El transport de mercaderies per carretera es considera com un dels més utilitzats.

JORDI CABANAS
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Vista exterior de l’empresa Nordlogway

TRANSPORT FRIGORÍFIC. PLATAFORMES LOGÍSTIQUES SOTA ZERO
Un sector molt especialitzat que aposta clarament per la tecnologia són les
empreses de logística que incorporen sistemes avançats de refrigeració, con-

EL SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA
ADEQUADA ÉS UN ELEMENT IMPRESCINDIBLE
PER UN SERVEI DE LOGÍSTICA INTEGRAL
QUE VOL OFERIR SOLUCIONS AL CLIENT.

gelació i control del fred. A les seves instal·lacions podem trobar túnels de congelació amb capacitats que poden arribar als 160.000 quilos de producte al dia,

bé les condicions del vehicle que duu a terme el trasllat. Per aquest motiu, és

càmeres de conservació que permeten paletitzar molts metres quadrats amb

recomanable revisar els vehicles diàriament per tal de verificar que la tempera-

temperatures negatives, càmeres de refrigerat preparades per a mantenir pro-

tura de la caixa sigui l’adequada i que tots els components es trobin en perfec-

ductes refrigerats entre zero i quatres graus, sales de treball que porten a ter-

te funcionament. Les noves tecnologies s’ajuden de tecnologia controlant els

me les tasques encarregades pels clients com picking i distribució amb personal

seus vehicles via GPS, vigilant així qualsevol alteració de la temperatura fora del

especialitzat per treballar amb producte congelat i refrigerat. Per aquestes em-

rang establert, incidència que es comunica de manera automàtica i immedia-

preses de transport podem dir que la traçabilitat és clau per donar un bon ser-

ta amb el sistema de control. D’aquesta manera, durant el transport el vehicle

vei. Aquests darrers han de tenir el màxim control sobre les mercaderies que els

assegura el correcte manteniment de la temperatura de l’aliment i preserva les

confien, ja que sovint es tracta de productes alimentaris i trencar la cadena de

condicions del servei des del moment que es recull la mercaderia, fins que és

fred voldria dir pèrdues econòmiques i de prestigi molt importants. Quan una

lliurada al client. A més de les condicions de trasllat del producte, és important

empresa sol·licita un servei de transport de producte a temperatura controlada

garantir també la traçabilitat del fred en tots els processos i espais de treball al

és fonamental regular la temperatura de l’aliment que es transporta, però tam-

magatzem, la zona de càrrega de la mercaderia i el magatzem de destinació.

Polígon ind. de Torre-Serona SAU 3, +34 973 75 05 33
C. Solsona, parcel·la 4, 1D
transcodo@transcodo.es
25131 TorreSerona (Lleida)
www.transcodo.es

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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TRANSPORT INDUSTRIAL. CAMIONS GRUA
AMB MAQUINÀRIA ESPECIALITZADA
Dins el món del transport cal tenir en compte aquelles empreses que fan serveis personalitzats i transports especials amb camions grua amb una àmplia
gamma de mides i de models per adaptar-se a les necessitats de cada sector,
per oferir un servei integral de transport i manipulació de càrregues amb grua.
Les activitats relacionades amb el transport de maquinària pesada, el sector de
la construcció i també el transport de residus per reciclatge han fet augmentar
la necessitat d’equipar els vehicles industrials amb maquinària d’elevació per
tot tipus de materials i maquinària. Les empreses de transport compten amb
els tallers especialitzats pel muntatge d’aquests elements que van acoblats
sobre dels vehicles (porta palets, paleres i tensors automàtics per al transport
de fusta, grapes i pops) per tal d’aconseguir eficàcia, seguretat i fiabilitat en
la manipulació de les càrregues, amb components electrònics com comandaments a distància que poden ser instal·lats fins i tot en les grues hidràuliques
que no en porten de sèrie. El subministrament de tecnologia adequada pel sector del transport és un element imprescindible per un servei de logística integral que vol oferir solucions al client.

TRANSPORT DE BESTIAR VIU PER CARRETERA.
NORMATIVA DE BENESTAR ANIMAL.

BESTIAR SERRA I MARTÍ

realitzar de forma eficaç el transport, però també la càrrega i descàrrega de

Els camions de transport de bestiar és un dels aspectes més importants del sector ramader.
Imatge d’un camió de l’empresa gironina Bestiar Serra i Martí

L’AMPLIACIÓ DE MERCAT HA DETERMINAT
UN INCREMENT DE LES RELACIONS
COMERCIALS I, PER TANT, UN INCREMENT
DEL TRANSPORT D’ANIMALS.

El sector ramader es troba en un avenç continuat gràcies a l’ús de les noves tec-

de les espècies (porcí, boví, oví, aus i cavalls). Els aspectes a tenir en compte per

nologies, que han suposat unes explotacions més viables des del punt de vista

part dels transportistes estan sempre en funció de la durada del transport i han

econòmic i més competitives dins d’un mercat intracomunitari sense fronteres.

de tenir presents els temps de descans, la superfície, els sistemes de càrrega i

L’ampliació de mercat ha determinat un increment de les relacions comercials i,

descàrrega, el subministrament d’aigua i aliment. Actualment al mercat hi ha

per tant, un increment del transport d’animals. Aquest augment pot suposar un

moltes empreses preparades que incorporen les principals innovacions tècni-

risc de difusió de malalties que cal prevenir. Així mateix, la societat demana que

ques per combinar eficàcia en el transport d’animals vius, complint les normati-

la producció d’aliments sigui respectuosa amb el benestar animal. Per a això la

ves sobre benestar.

normativa vigent estableix una sèrie de requisits a complir per a la protecció dels
animals durant el transport. En aquesta normativa es regulen els procediments

La pressió de les noves tecnologies està present en tots els sectors empresarials,

d’autorització i d’inscripció al registre i es fixen els requisits formals que han de

amb promeses de millor productivitat i també amenaçant de deixar alguns actors

complir els transportistes i els mitjans de transport per tal de poder ser inscrits.

fora de joc. El big data, els robots col·laboratius i el picking automàtic de caixes són

L’encarregat de la gestió del Registre a Catalunya és el Departament d’Agricul-

algunes de les tecnologies que sonen amb més força dins les organitzacions, tot i

tura. Dins de la Unió Europea es transporten diàriament prop d’un milió de caps

que en molts casos encara cal aprendre a explotar-ne el potencial i a destriar allò

de bestiar al dia, més d’un 90% dels quals es transporten per carretera. Actual-

realment útil de la moda passatgera. En un entorn canviant, en el qual el movi-

ment l’Associació Nacional de Transport d’Animals (ANTA) està desenvolupant

ment de les mercaderies creixerà sobretot dins de les ciutats amb el comerç elec-

un segell de benestar animal durant el transport, amb la finalitat de certificar

trònic, es necessita una logística àgil per donar respostes ràpides i responsables

la bona feina feta per les empreses de transport. S’espera que pugui estar funci-

que no oblidin l’impacte de l’activitat econòmica sobre el planeta. El problema és

onant durant la primera meitat de l’any vinent. Pere Martínez, director general

saber quan la implantació o no d’una nova tecnologia ens pot suposar un avantat-

d’ANTA comenta que actualment es treballa en un Reglament Tècnic de Benes-

ge o un fre a l’hora de competir per un mercat cada vegada més orientat a donar

tar Animal durant el transport el qual recollirà les particularitats de cadascuna

un servei personalitzat a clients molt diversos i exigents.•

eixprofessional.com

Transports de bestiar ROMA, S.L.

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

www.transportsdebestiar.com

Telèfons
608137278 / 609447754
Adreça electrònica
info@transportalbert.com
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d’animals
en vida

Àmplia
flota de
camions
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en vida i
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20 anys
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Website
www.transportalbert.com
C. Susqueda, 19
08500 Vic
Barcelona
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Joan Canadell

,

PRESIDENT DE LA CAMBRA

JORDI CABANAS

DE COMERÇ DE BARCELONA

« Més de la meitat de les
empreses que ofereixen
serveis relacionats amb
les TIC ha augmentat la
seva facturació anual»
A BANDA D’UN NOU TAULER DE JOC POLÍTIC, L’ANY QUE ACABA TAMBÉ DEIXA NOVETATS PER AL

Quines són les línies bàsiques del nou model

TEIXIT EMPRESARIAL CATALÀ. UNA D’ELLES HA ESTAT EL RELLEU AL CAPDAVANT DE LA CAMBRA

econòmic de país pels propers 20 anys, d’acord

DE COMERÇ DE BARCELONA, PRESIDIDA DES DEL JUNY PASSAT PER JOAN CANADELL I BRUGUERA

amb el projecte que ja es treballa des de les cam-

(BARCELONA, 1967). CANADELL ÉS ENGINYER INDUSTRIAL D’ORGANITZACIÓ I MÀSTER EN

bres catalanes?

MÀRQUETING I DISTRIBUCIÓ COMERCIAL PER LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. HA

A la Cambra de Barcelona, en col·laboració amb la

ESTAT DIRECTIU DE MULTINACIONALS DURANT MÉS D’UNA DÈCADA I GERENT D’UNA EMPRESA DEL

resta de cambres de Catalunya, estem treballant

SECTOR DE L’EMBALATGE DURANT SIS ANYS, I HA TREBALLAT COM A CONSULTOR D’ESTRATÈGIA I

en un pla d’acció per als propers anys que té com a

INNOVACIÓ PER A PETITES I MITJANES EMPRESES. ÉS FUNDADOR I SOCI DE PETROLIS INDEPENDENTS

objectiu dibuixar un nou model econòmic de Cata-

I ÉS COFUNDADOR DEL CERCLE CATALÀ DE NEGOCIS, DEL QUAL VA SER SECRETARI GENERAL ENTRE

lunya per al període 2030-2040. El pla vol cridar les

2008 I 2013 I VICEPRESIDENT DE 2013 A 2014.

institucions, administracions, entitats i empreses a
sumar-se a un projecte comú que, independentment
de la situació política del moment, se centri a desen-

CÈLIA ROCA

volupar el màxim potencial de l’economia.

es cambres de comerç encara són un actor

L

troduir-hi canvis en el sistema de finançament.

En què consistirà?

econòmic desconegut per a moltes persones.

El canvi de model de finançament de les cambres es va

Té 15 eixos: màxima internacionalització de l’eco-

Com en resumiria les funcions fonamentals?

produir al desembre de 2010 quan es van eliminar les

nomia, infraestructures descentralitzades, Barce-

La Cambra és una corporació de dret públic que dona

quotes obligatòries, i durant aquests anys s’ha anat

lona com a porta d’entrada del turisme, formació

serveis a les empreses, contribueix a potenciar el teixit

transformant en un model basat en la prestació de ser-

com a clau de futur, un model econòmic d’alt valor

econòmic i té la funció de representació, promoció i de-

veis. Des de la Cambra de Barcelona no volem tornar a

afegit amb salaris dignes, impuls a la creativitat, la

fensa dels interessos generals del comerç, la indústria,

les quotes obligatòries, però sí que ens agradaria que la

innovació i el talent; impuls a l’emprenedoria i a les

els serveis i la navegació. Entre els serveis, hi destaca

nova llei de Cambres de Catalunya, que ara està en pro-

start-ups, economia digital, la sostenibilitat i la res-

la promoció de la internacionalització, la formació em-

cés d’elaboració, doti les cambres de més recursos per

ponsabilitat social empresarial com a base de futur,

presarial a mida, els tràmits administratius i l’assesso-

a poder desenvolupar totes les funcions que se’ns ator-

sobirania energètica basada en energies renovables,

rament en el sector del comerç i l’emprenedoria.

ga per llei. Així mateix, creiem que hem d’apropar les

proximitat de les cambres, una simplificació admi-

cambres a les empreses, hem de connectar i saber què

nistrativa efectiva, un país sense pràctiques oligopo-

Enguany ha substituït Miquel Valls al capdavant

necessiten. Si ens hi acostem, voldran formar part del

lístiques i estructures necessàries per a l’economia i

de la Cambra de Barcelona. El primer repte és in-

projecte i hi contribuiran amb aportacions voluntàries.

el nou sistema fiscal.

Alguns tenen a veure amb el repte de la digitalit-

Considerant que a Catalunya hi ha unes 630.00

zació. Com hi poden contribuir les cambres?

empreses, incloent-hi els autònoms, li preocupa

La digitalització en si mateixa és més una transfor-

aquesta dada?

mació del canal pel qual un client accedeix als pro-

En absolut, el teixit empresarial de Catalunya és el

ductes que la generació de productes o objectes

motor del país. Aquest teixit es caracteritza per tenir

nous. Ha vingut per quedar-se i ha modificat de ma-

un ADN basat en la resiliència, la persistència i una

nera imprevista molts dels paràmetres tradicionals

visió constructiva, i n’hem d’estar orgullosos. Cal dir

de gestió. Si l’economia digital és transformadora,

que les empreses catalanes van poder fer front a la cri-

el sector públic i privat, i tots els nivells de l’adminis-

si econòmica gràcies a aquest caràcter. Una dada que

tració, cadascú en el seu àmbit de responsabilitat,

m’agrada destacar, i que demostra aquesta capacitat

hauran d’adoptar les decisions més adients per ges-

d’adaptació al nou entorn globalitzat en què estem

tionar aquest impacte i modificar estratègies i regu-

immersos, és la següent: el 2000, les empreses cata-

lació per adaptar-se al nou entorn i aprofitar amb la

lanes feien el 60% de les vendes a Espanya i el 40% a

millor eficiència els avantatges que l’economia di-

l’estranger; ara, en fan gairebé el 70% a l’estranger.

«
«
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L’ADAPTACIÓ AL CANVI
CLIMÀTIC I LA MITIGACIÓ
DELS SEUS EFECTES GENERA OPORTUNITATS DE
NEGOCI»
EL 2000, LES EMPRESES
CATALANES FEIEN EL 60%
DE LES VENDES A ESPANYA I EL 40% A L’ESTRANGER; ARA, EN FAN GAIREBÉ EL 70% A L’ESTRANGER»

gital ens ofereix. Cal, doncs, que el nostre model de
societat 2030-2040 estableixi models de relacions

La inestabilitat social derivada de la sentència

Tant la dotació de noves infraestructures com la ges-

laborals, de negociació, de comercialització, d’eco-

contra els líders independentistes preocupa als

tió de l’oferta existent han d’afrontar el context de

nomia col·laborativa i de regulació que, essent res-

empresaris. Més enllà de les cancel·lacions de vi-

creixent digitalització i automatització de les so-

pectuosos amb les persones, la iniciativa, el talent i

atges i reserves hoteleres o un efecte desincen-

lucions de transport. Això aplica tant al transport

el medi ambient, facilitin l’entrada dels nous models

tivador en la inversió estrangera, quines altres

públic com al transport privat, tant al transport de

que ens aporta l’economia digital. Fer-ho amb previ-

conseqüències ha tingut o podria tenir?

persones com al transport de mercaderies. Des de la

sió i anticipant-nos als canvis ens posiciona no sols

Segons els indicadors econòmics, no hi hagut conse-

Cambra, volem una Catalunya en xarxa, descentra-

com a usuaris a nivell personal, sinó com a veritables

qüències directes en l’economia, però sí que és cert

litzada, que no concentri tota l’economia a Barcelo-

actors en el procés de transformació que l’economia

que les manifestacions van provocar afectacions a

na, sinó que volem que aquesta estigui distribuïda a

digital imposa.

alguns barris, especialment al sector del comerç i la

tot el territori, i per això cal desenvolupar un pla d’in-

restauració. Són fets puntuals que, en principi, no

fraestructures clarament expansiu que connecti tot

I pel que fa al medi ambient?

haurien de tenir més conseqüències a llarg termini.

el territori.

Creiem que som davant d’una situació d’emergència

De fet, tots els indicadors que estem veient del mes

climàtica mundial. Des d’un punt de vista empresari-

d’octubre i novembre, i en les xifres acumulades so-

Som a punt d’iniciar el 2020 amb diversos fronts

al, l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus

bretot, assenyalen que el 2019 serà un any en què

oberts: la desacceleració de l’economia, el Bre-

efectes genera oportunitats de negoci. Per tant, en-

creixerem en totes les magnituds. Per tant, l’afecta-

xit, un possible avançament electoral a Catalu-

cara més, cal fomentar i incentivar la responsabilitat

ció serà pràcticament zero.

nya... Quin escenari hi preveu?

amb el medi ambient des de les empreses. Des de les

Segons l’últim informe de conjuntura econòmica de

cambres, i en concret des d’entitats associades, com

Les firmes del sector tecnològic són les que més

la Cambra, l’economia catalana ha resistit prou bé,

la Fundació Empresa i Clima, Respon.cat, i l’ODEE,

inverteixen a Catalunya. Quin pes tenen al con-

com demostra que el creixement del PIB de Catalu-

pretenem treballar a fons la sostenibilitat i la respon-

junt de l’economia catalana i com evolucionarà

nya estigui encara en xifres al voltant del 2% anual.

sabilitat social empresarial.

a curt termini?

Ho ha fet en un context internacional cada vegada

El teixit empresarial TIC el composen més de 15.000

més complex, caracteritzat per un creixement del

S’ha manifestat obertament a favor de la inde-

empreses. Això representa el 3% del conjunt de

comerç mundial a la baixa, un Brexit que perdura en

pendència de Catalunya. Com ho ha encaixat el

l’economia catalana. Són xifres per a les quals hi ha

el temps i l’economia alemanya a punt d’entrar en

món empresarial?

previsió de creixement, ja que es tracta d’un sector

recessió, i un govern espanyol sense pressupostos i

Des de la Cambra de Barcelona treballem per a de-

estratègic. De fet, el 2017, les últimes dades anuals

sense inversió pública, que hauria suposat superar

senvolupar el màxim potencial de l’economia cata-

disponibles, més de la meitat de les empreses que

el 2%. Les dades confirmen que l’economia catalana

lana, i creiem que això passa a llarg termini per tenir

ofereixen serveis relacionats amb les TIC ha augmen-

continua creixent, però ha entrat en una nova fase

un país independent. Segons el que podem saber, la

tat la seva facturació anual, de les quals un 31,9% ho

de cicle més madur, en la qual l’increment del PIB

gran majoria d’empresaris és independentista, així

van fer amb un creixement superior al 2,5%.

s’anirà apropant al seu potencial, entre l’1,5% i el 2%.

que en aquest sentit estem en línia amb ells. No obs-

En tot cas, els indicadors de conjuntura no perme-

tant això, mentre no siguem un Estat, tenim clar que

A banda del corredor mediterrani, quines són les

ten avançar un escenari de recessió ni de canvi brusc

hem de treballar pel desenvolupament de la nostra

mancances més importants en les infraestruc-

en la marxa de l’economia, sinó únicament d’alenti-

economia. I en aquest punt, fins i tot els que no són

tures a Catalunya i com impacten en el creixe-

ment. De fet, Catalunya continuarà creixent en línia

independentistes hi estan d’acord i s’hi sumen.

ment econòmic?

amb el conjunt d’Espanya i bastant per sobre de la

La política d’inversió en infraestructures hauria de

zona euro: un 1,2% el 2019.

Des de la tardor de 2017, han traslladat la seu

prioritzar la solució als principals problemes de con-

social o han marxat de Catalunya prop de 5.700

gestió i de connectivitat que afecten la mobilitat

Podria el panorama polític fer perillar aquestes

empreses. Quins han estat els factors més afec-

quotidiana de persones i mercaderies. A Catalunya,

dades?

tats?

amb una dotació relativament ben encarrilada d’in-

Creiem que hi haurà pressupostos de la Generalitat

Això és una cosa que està malentesa. No hi ha afec-

fraestructures portuàries i aeroportuàries, el repte

i que no hi haurà eleccions a Catalunya a curt termi-

tació, perquè només s’ha canviat una adreça en la

de futur passa per resoldre amb eficiència els dese-

ni, però ens preocupa l’escenari a l’Estat espanyol,

seu social, però l’activitat continua aquí, igual que

quilibris actuals de la xarxa viària i de la xarxa ferrovi-

perquè veiem que podria ser que haguem de tornar

abans. Com a molt, se celebra el consell d’adminis-

ària, tant de passatgers de curta distància (especial-

a eleccions i repetir unes cinquenes eleccions en qua-

tració a la nova adreça fiscal.

ment les rodalies de Barcelona) com de mercaderies.

tre anys seria desastrós per a l’economia. •
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Els preus de la producció porcina pugen degut a l’exportació
REDACCIÓ

llor any va ser el 2017 en el qual el guany podia ser de

quest mes de novembre es van presentar els

ant-se en 123,70 cèntims per quilo amb un preu net

19 cèntims d’euro per quilo viu, mentre que en el pe-

resultats de l’informe econòmic de les gran-

pel ramader de 119,40 cèntims. L’augment de preu,

ríode estudiat del 2019 el marge està al voltant de 11
cèntims d’euro per quilo viu.

A

mentat 10 cèntims per kg. respecte l’any passat, situ-

ges de producció porcina a Catalunya que pu-

però, va acompanyat també d’un augment en el perí-

blica l’Observatori del Porcí del Departament d’Agri-

ode de 2,6 cèntims dels costos de producció que és de

cultura, Pesca i Alimentació. La informació recollida

108,3 cèntims per quilo. Aquest increment dels costos

En la darrera cotització de novembre el preu del porc va

inclou una mostra important de les explotacions por-

va lligada sobretot a l’augment del preu del pinso de

pujar 2,6 cèntims per quilo. La pujada espanyola s’uneix

cines catalanes, unes 115 empreses repartides per

6€ per tona. El pinso representa més d’un 67% dels

a les de la resta d’Europa, totes elles degudes al fet que

les diferents comarques catalanes, amb un total de

costos de producció. L’altre factor de cost molt signi-

el porcí europeu ha de matar ara el màxim de porcs

250.000 truges productives la qual cosa representa

ficatiu és l’allotjament i la gestió amb un 25% de pes

possibles per complir amb les vendes tancades a l’oc-

un 45% del total.

en l’estructura de costos, augmenta durant aquest

tubre i novembre a la Xina, que han de sortir dels ports

període només en 0,5 cèntims per quilo. Pel que fa als

europeus abans de mitjans de desembre per arribar a

marges del sector hem de tenir en compte que el mi-

destí abans del seu Any Nou a finals de gener de 2020.•

En l’informe es constata que el preu de venda ha aug-

La XXVI edició dels Premis Porc d’Or posen
de manifest la qualitat del sector porcí a
Catalunya.

restants, Catalunya i Aragó han estat les comunitats
més premiades amb 15 premis cadascuna. Barcelona
ha obtingut nou estatuetes (tres ors, quatre plates i
dos bronzes) per a vuit granges de Barcelona, quatre
(tres ors i una plata) per a granges de Girona i un bronze per a granges de Lleida i Tarragona.

REDACCIÓ

E

criteris de Longetivitat (LG), Taxa de Parts (TP) i Produc-

veniment que reconeix l’excel·lència en la producció

criteri i categoria repartint per tant un total de 45 pre-

l’Esquirol rebia també l’or en la categoria de longevi-

porcina. L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-

mis. Són nominades vuit granges per a cada criteri en

tat en granges de 200 a 500 animals. S’ha de destacar

mentària (IRTA), l’organitzador dels premis, va fer el

cadascuna de les cinc categories. Cal afegir a aquests

també que una granja del grup osonenc Pinsos Grau,

lliurament de 48 guardons a un total de 44 granges

guardons tres premis especials a les granges que desta-

Can Ballau de les Corts a Girona, va obtenir dos guar-

com a reconeixement de la feina feta. Els premis es-

quen per les seves mesures de benestar animal, la sos-

dons d’or per dues categories: la de taxa de parts i la

tan recolzats per Zoetis, una empresa líder a escala

tenibilitat, la innovació i l’eficiència; aquests són el Porc

de productivitat per granges de fins a 200 porcs. D’al-

mundial en el món de la salut animal, Interporc, una

d’Or de Diamant, el Porc d’Or del MAPA a la sostenibili-

tra banda, la granja Can Fabré de Muntanyola va ob-

entitat sense ànim de lucre la finalitat de la qual és de-

tat i el Porc d’Or Zoetis a la Innovació.

tenir el Porc d’Or de Plata per a la seva productivitat

l Palau de Congressos d’Osca va reunir més de

tivitat Numèrica (PN). Les granges aspirants pertanyen

Pel que fa a les granges d’Osona, Solallong de Sora va

mil professionals del sector porcí per celebrar

a cinc categories en funció del seu cens. Els premis con-

guanyar l’or per la taxa de naixements en una granja

la XXVI edició dels premis Porc d’Or, un esde-

sisteixen en una estatueta d’or, plata i bronze per a cada

d’entre 1000 i 2000 truges, mentre que Masnou de

en granges de menys de 200 animals. Una plata en la

senvolupar accions que beneficiïn a tota la cadena de
valor del sector porcí, així com també per altres em-

Enguany el màxim guardó, el Porc d’Or de Diamant

tercera categoria va ser també per la granja Molist de

preses i entitats patrocinadores.

s’ha quedat a la província d’Osca, a la granja Laguar-

Sant Martí Sescorts per la longetivitat. Sant Martí de

res. El premi especial MAPA ha anat a parar a Ponte-

Centelles es va endur també una plata per la producti-

Els premis Porc d’Or es concedeixen a les granges que

vedra, a la Granja Cruces de l’empresa Nudesa. Final-

vitat. L’explotació Espadaler de Sant Quirze de Besora

remeten periòdicament les seves dades al BDporc (Banc

ment la Granja Romaniega de Burgos s’ha emportat

va aconseguir un premi Porc d’Or de bronze en l’apar-

de Dades de Referència del Porcí Español), atenent als

el premi a la Innovació. Pel que fa a les 45 estatuetes

tat de longevitat.•

Bon
Nadal

C. Mataró, 1 · 08500 Vic (Barcelona) · Tel. 938 860 433 · Fax 938 890 106
www.provetsa.com · A/e: info@provetsa.com
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Plans de carrera:
retenció del talent i adaptació al canvi
REDACCIÓ

S

una descripció dels perfils en un document on es

El talent, el coneixement i una aposta clara per la

ovint hem sentit parlar dels plans de carrera.

reculli tota la informació del lloc de treball, des

formació i el desenvolupament de les persones és

Tenim la idea que aquests han de traçar la

de la missió, la descripció de les tasques, els indi-

aquell element diferencial que fa que algunes orga-

trajectòria professional del treballador dins

cadors, els requeriments per a les seleccions i les

nitzacions es distingeixin de la competència i tirin
endavant.

l’empresa, però sovint costa convertir aquesta idea

competències necessàries. Al mateix temps és

abstracte en plans d’acció amb objectius assolibles

interessant traçar possibles camins de promo-

i

ció dins els mateixos departaments, com també
la possible polivalència entre àrees diferents.

PLA DE CARRERA COM A
PROTECCIÓ DAVANT DEL CANVI

Identificar el talent: hem de tenir un mapa

A nivell personal un pla de carrera és una protecció

organitzacions i al mateix temps a nivell personal és

clar de la situació de cada persona dins l’orga-

davant dels canvis inesperats de la situació laboral.

un antídot contra els efectes de les crisis i els canvis

nització. Probablement, fer una avaluació de

Parlem de desacceleració econòmica en el cas del

en el mercat de treball.

l’acompliment anualment ens pot ajudar, però el

tancament sobtat d’una empresa, o fins i tot dels

resultats

mesurables.

Construir

trajectòries

professionals constitueix un element fonamental
per a la retenció i motivació de les persones clau a les

•

dia a dia ens porta a tenir una informació clara

canvis tecnològics que poden deixar obsolets alguns

EL PLA DE CARRERA

del comportament dels empleats. Hi ha instru-

llocs de treball. Els experts en selecció saben que el

Un pla de carrera de fet no és res més que un pro-

ments curiosos com la matriu de les 9 caixes que

mercat de treball canvia molt ràpidament i que cada

jecte de desenvolupament individual d’un o més

ens permet situar tots els empleats en funció del

vegada serà més necessari, no només treballar molt

treballadors. Aquest desenvolupament implica una

seu acompliment i del seu potencial. D’aques-

i molt bé, sinó també saber llegir el mercat de treball

planificació de les posicions a desenvolupar dins

ta anàlisi poden sortir aquelles persones en les

per veure si les nostres habilitats i les nostres com-

l’organigrama i, per tant, comporta una anàlisi de

quals hem d’invertir en un pla de carrera.

petències seran necessàries en el futur proper i veure

Fer plans d’acció i comunicar-los als col·

en el mercat quins perfils es demana i sobretot, i aquí

cessaris en un futur i dels mitjans posats a disposició

laboradors: per tal de convertir el Pla en re-

està l’essència del que anomenem pla de carrera,

de la persona per assolir les fites proposades. És un

sultats concrets serà necessari un procés de

què hem d’estudiar o quines habilitats hem d’adqui-

compromís entre el treballador i l’empresa, la qual

control del pla d’acció traçat. És important una

rir per arribar a cobrir els llocs que el mercat dema-

cosa vol dir que les accions a portar a terme s’han de

comunicació amb l’empleat i amb el seu respon-

na. Els experts també veuen clar que cada vegada es

pactar. Normalment serà necessari establir un pla

sable per conèixer si tot avança correctament i

demanen més perfils relacionats amb la tecnologia,

de formació continuat format per experiències i for-

fer una avaluació continuada del pla.

l’enginyeria per descomptat, però també operaris

les competències i dels coneixements que seran ne-

•

amb coneixements de mecatrònica, programació de

mació interna i externa que pot ser molt engresca-

sistemes robotitzats o fins i tot persones capaces de

propi interessat. De fet, crear un pla de carrera si es

BENEFICIS DERIVATS DE L’ESTABLIMENT
DE PLANS DE CARRERA

fa correctament és un element de motivació molt

Cada persona és responsable del seu desenvolupa-

des. Efectivament, la tant comentada robotització

important per a l’equip de treball i permet desenvo-

ment i té el seu propi full de ruta privat que descriu

dels llocs de treball farà desaparèixer gradualment

lupar un creixement professional dins de la mateixa

les seves expectatives de creixement professional.

aquelles feines manuals o rutinàries i generarà mol-

organització, la qual cosa pot evitar que aquestes

Davant d’aquest, fet l’empresa pot ser un aliat o

ta demanda de perfils amb coneixements tecnolò-

oportunitats es vagin a buscar a una altra empresa

un obstacle. Si l’empresa és un aliat, és a dir quan

gics, no només perquè els robots ens substituiran,

de la competència.

aquesta legítima ambició de les persones amb ta-

sinó que a més els llocs de treball que quedin hauran

lent pot ser aprofitada dins l’estratègia de l’empresa

de ser per perfils que estiguin acostumats a treballar

PASSOS PER DESENVOLUPAR
PLANS DE CARRERA.

per aconseguir els objectius, tot flueix i se’n deriven

amb la robòtica. Cal tenir en compte que un pla de

molts avantatges. En primer lloc, s’aprofita el talent

carrera no vol dir només fer Màsters o rebre una for-

•

Definir un organigrama: definir les posicions

per fer millor les coses. Però, d’altra banda, es dona

mació complexa en algun determinat aspecte tec-

que es requereixen, les seves responsabilitats.

un missatge a l’organització de què realment es valo-

nològic. Hem de saber que en el futur que ens espera

D’aquesta manera es pot tenir una visió integral

ra i es té cura de les persones que aporten a l’organit-

seran més importants les competències adquirides,

de les necessitats i fer una previsió dels movi-

zació, creant per elles oportunitats d’aprenentatge

l’entrenament, que no pas la formació. Per sobre de

ments, sigui per jubilacions o per un augment de

i de desenvolupament. Aquest darrer aspecte porta

tot serà més important la nostra actitud, la nostra

l’activitat.

normalment a una disminució de la rotació, és a dir

intel·ligència emocional i la nostra capacitat d’adap-

Fer una descripció dels llocs de treball i pos-

que el talent i el coneixement associat no hagin de

tació als canvis que no pas els coneixements en una

sibles camins de promoció: és important tenir

marxar de l’empresa a buscar oportunitats a fora.

determinada matèria.•

•

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

gestionar dades en estacions de treball robotitza-

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

dor tant per la direcció de l’empresa com també pel
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EL SISTEMA DE LES 3R
DAVANT LA GENERACIÓ
DE RESIDUS. UN CANVI
CULTURAL

o mobles molt senzills, amb una vida curta i que
sempre ens diuen que no val la pena reparar. Quan
s’espatlla en comprem un altre, i l’aparell antic el
portem a la deixalleria. Hi ha petites coses que podem fer com recarregar els tòners i els cartutxos de
les impressores, perllongar el cicle de vida dels productes com utilitzar els llençols vells com a draps
de neteja, o sobretot triar productes amb envasos
reutilitzables a l’hora de fer la compra. És conveni-

EL PRINCIPI GENERAL QUE AFIRMA QUE PREVENIR ÉS MILLOR QUE CURAR ES POT APLICAR TAMBÉ EN

ent que la societat pugui sumar el cost mediambi-

LA GESTIÓ DE RESIDUS. AQUEST PRINCIPI HAURIA DE SER L’OBJECTIU FONAMENTAL DE LES EMPRESES

ental en aquells productes barats o d’un sol ús, per

QUAN DISSENYEN UN PRODUCTE. AIXÒ PASSARÀ, DE FET, QUAN SIGUIN ELS PROPIS CONSUMIDORS

tal de saber el cost real que la seva producció té pel

ELS QUE DEMANIN UN DISSENY O UN ENVASAT QUE GENERI POC RESIDU A L’HORA D’ANAR A COM-

planeta. Necessitem canviar el xip i fabricar de ma-

PRAR A LA BOTIGA. MINIMITZAR LA QUANTITAT I SOBRETOT LA TOXICITAT DELS RESIDUS HAURIA DE

nera sostenible, deixant de banda la obsolescència

SER UN PRINCIPI FONAMENTAL.

programada que ens porta a consumir i sobretot a
llençar més.

REDACCIÓ

immediat pel medi ambient: anar a comprar amb

Reciclar: segons les dades que consten a l’Agèn-

LES 3R CONTRA ELS RESIDUS

un cabàs o amb una bossa de roba com abans, evi-

cia de Residus de Catalunya, podem dir que a Ca-

tant l’ús de bosses de plàstic. De tota manera quan

talunya es generen al voltant de 3,9 milions de re-

Reduir: la reducció del residu ha d’anar en el sentit

som al supermercat hem d’evitar també aquells

sidus municipals a l’any. La generació per càpita se

de reducció de la quantitat que va a parar a les plan-

productes que vinguin amb embolcalls de plàstic.

situa al voltant de 1,40 quilos per habitant i dia. Al

tes de tractament, però també de disminució de la

Caldria tornar a fer servir els envasos de vidre reuti-

voltant del 40% dels residus es recullen de forma

seva toxicitat. La generalització de les bateries pels

litzables, no només perquè els microplàstics de les

selectiva la qual cosa facilita el seu reciclatge. Les

mòbils i sembla que en el futur també pels cotxes,

ampolles ens intoxiquen, sinó perquè no generem

empreses per la seva part produeixen un total de

ens posa al davant el repte de la generació de resi-

residu. Hauríem de minimitzar la utilització dels

3,8 tones de residus anuals, un 12% dels quals són

dus, sobretot en els casos en què el reciclatge pot

productes d’un sol ús, com per exemple forquilles i

considerats perillosos. Val la pena veure com de fet

ser complicat. Les empreses han de posar al mercat

plats de plàstic. Quan escrivim hauríem d’utilitzar

la corba d’evolució de la generació de residus corre

els productes amb el menys plàstic possible i fa-

les dues cares del foli, i fer servir documentació digi-

paral·lela a la del producte interior brut, creixent

bricant amb materials que es puguin reciclar fàcil-

tal. Per altra banda el consum massiu per internet,

una mica per sota, però demostrant que el nostre

ment. Però des del nostre punt de vista de consumi-

com per exemple el que es produeix durant el Black

sistema econòmic està lligat de manera clara al

dors hem de fugir de tot allò que carrega de residus

Friday, genera una quantitat massiva de transport

malbaratament. Reciclant s’aconsegueixen nous

les papereres. Algú deia que en el futur hem de con-

urgent i embalatge plastificat que suposen també

productes creats a partir del processament dels

sumir bens immaterials, és a dir música, pel·lícules,

una hipoteca afegida pel medi ambient.

materials que ja no són útils. D’aquesta manera es
vol aconseguir reduir el consum de matèria prime-

llibres, premsa, en format digital per la generació de
residus zero. Probablement les noves generacions

Reutilitzar: la reutilització fa referència a tornar

ra, d’energia i per tant de contaminació ambiental.

valoraran menys els bens materials, però les tau-

a usar un objecte, encara que sigui amb una altra

Queda clar que per aturar els perjudicis que el con-

letes i els mòbils amb els quals consumim aquests

finalitat, per tal que no esdevingui un residu. La

sum massiu genera sobre el planeta serà necessari

elements culturals també tenen problemes de reci-

cultura actual d’utilitzar i llençar és molt tòxica pel

un canvi cultural, una societat més austera que no

clatge. Tot i les contradiccions actuals, hi ha petites

planeta. Amb la carrera boja per aconseguir preus

basi la seva felicitat només en comprar de manera

accions però que podem fer i que són de benefici

baixos estem comprant electrodomèstics, roba

compulsiva articles low cost.•

BONES
FESTES!

RecOn Gestor de residus industrials

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

TOT TIPUS DE PLÀSTICS
Truca’ns 937

430 087

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

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

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

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

eixprofessional.com

adobs per a agricultura i substrats per a jardineria

compostatge
microbiològicament actiu,
excel·lents resultats agrícoles
i grans beneficis
pel medi ambient.
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El Mercat Medieval de Vic tanca amb èxit la
seva 24a edició

nització es proposa mantenir aquest canvi per l’any
vinent. Pel que fa a una altre novetat, l’espai de productes nadalencs ‘Ja és Nadal al Medieval’, ubicat a
la Plaça dels Màrtirs, des de l’organització es valora
també com a positiva, tot i que cal consolidar la proposta. L’A ssalt de l’Altarriba, el recorregut teatral basat en fets històrics ocorreguts al segle XV, ha completat amb èxit la seva setena edició amb bona nota.
El Mercat Medieval ha encetat les festes, amb una
oferta molt atractiva que garanteix l’assistència d’un
públic que busca l’ambient nadalenc en els carrers i
JORDI CABANAS

places que ens retornen al passat romànic de la capital d’Osona.•

El Mercat Medieval de Vic omple cada anys els carrers de la ciutat.

E

L Mercat Medieval ha tornat a omplir els

Des de l’Àrea de Fires i Mercats es fa una primera es-

carrers de visitants durant el cap de setma-

timació de 190.000 visitants durant els 3 dies de la

na del 6 al 8 de desembre, tres dies que han

Fira, dels quals el divendres i el dissabte han estat els

complert la voluntat dels programadors d’encetar

de major afluència de persones. Una de les novetats

l’ambient de Nadal dins de l’entranyable nucli histò-

d’aquest any, el canvi d’ubicació de la zona infantil a

ric de la ciutat de Vic. Els visitants han pogut gaudir

les Adoberies ha estat molt ben valorat i el públic en

d’un viatge al passat, amb una oferta lúdica, cultu-

general ha pogut gaudir de les atraccions de fusta,

ral i també comercial formada per 380 parades que

les actuacions de titelles, el laberint, els tallers, els

han satisfet les expectatives dels més exigents.

ponis i de les sessions de contacontes. Des de l’orga-

JORDI CABANAS

REDACCIÓ

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

Les parades d’artesania són el reclam del visitant.

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
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Oleoturisme a Catalunya:
gastronomia, paisatge i emocions
A CATALUNYA HI HA ACTUALMENT CINC DENOMINACIONS D’ORIGEN PROTEGIDES (DOP) QUE PRODUEIXEN UN OLI DE MOLTA QUALITAT I AMB UNES
CARACTERÍSTIQUES DIFERENTS. EXPLORAR LES POSSIBILITATS GASTRONÒMIQUES D’AQUEST PRODUCTE I CONÈIXER EL SEU PROCÉS D’ELABORACIÓ POT
SER UNA MOLT BONA EXCUSA PER FER TURISME DE PROXIMITAT.

REDACCIÓ

Q

uan pensem en la dieta mediterrània pen-

talunya són relativament petits i han d’apostar per

amb la vinya i el blat), va ser un dels productes co-

sem en l’oli d’oliva. Segons dades del De-

la qualitat i per la diferenciació. Catalunya disposa

mercials més importants i generà un comerç de gran

partament d’Agricultura Pesca i Alimenta-

de més de 50 varietats descrites d’oliveres, de les

abast al llarg de l’àrea costanera catalana. A Catalu-

ció, al món es produeixen 3 milions de tones anuals

quals l’Arbequina representa el 50% de la superfície

nya ja fa anys que es treballa per donar personalitat

d’oli d’oliva de les quals l’Estat Espanyol en produeix

conreada. A l’època romana l’expansió de l’olivera

a l’oli que es produeix i oferir juntament amb el pro-

un 70%. Catalunya produeix un 3% de la producció

es desenvolupà plenament coincidint amb l’aparició

ducte un relat relacionat amb el paisatge i les emo-

espanyola d’oli d’oliva i aproximadament un 2% de

d’estructures per a l’extracció de l’oli. L’oli, que formà

cions que genera. A aquest fet hi ha ajudat una cuina

la producció mundial. Per tant. els productors a Ca-

part dels tres elements bàsics de la dieta (juntament

mediàtica que ha col·laborat molt en fer-lo atractiu.

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

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

 @oliscancatala /  @oliscancatala /  625537450

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
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Denominacions d’Origen Protegides

El concepte d’oleoturisme

mitjans de transport, bones comunicacions, apar-

Una DOP (Denominació d’Origen Protegida) és un dis-

Es pot definir l’oleoturisme com el conjunt d’acti-

cament per autocars i serveis que facin la vida fàcil

tintiu de qualitat reconegut a nivell comunitari, el que

vitats temàtiques d’oci obertes als visitants d’una

al visitant. En general la nostra cultura urbana ens

certifica la procedència d’un producte agroalimentari

comarca, que estan relacionades amb la cultura

ha allunyat molt dels antics oficis rurals. L’oleotu-

d’una àrea determinada. Els productes amb DOP te-

de l’oli en totes les seves manifestacions. Per tant,

risme és una oportunitat per a conèixer tot el pro-

nen una reputació lligada al seu origen i unes carac-

en ell mateix és una activitat de tipus turístic que

cés de producció d’oli passant una bona estona.

terístiques de qualitat essencialment o exclusivament

pot complementar la producció d’oli en molts pe-

Val la pena remarcar en aquest cas que la vincula-

donades pel medi geogràfic on es produeixen i s’ela-

tits municipis, creant també noves oportunitats

ció de la cultura de l’oli amb la salut i la gastrono-

boren, considerant els factors naturals i humans. La

de negoci. Si volem convertir les DOP amb un pro-

mia facilita posar a disposició del visitant ofertes

producció, la transformació i l’elaboració del producte

ducte turístic diferenciat, hem de programar un

molt atractives. La valoració d’allò tradicional i la

han tingut lloc a la zona geogràfica que li dona el nom.

conjunt d’activitats pels visitants però al mateix

sorpresa d’una cuina innovadora, posen a l’abast

Catalunya té uns olis d’oliva excel·lents, diferents en

temps és important també que darrere les activi-

dels programadors d’activitats moltes oportuni-

color, sabor i aroma segons les comarques. La varietat

tats hi hagi una simbologia que els doni un valor

tats per millorar la capacitat d’atracció d’un terri-

de l’oliva, l’entorn natural, les característiques orogrà-

social. Pel que fa a la part més pràctica del turisme

tori que permeti la possibilitat de veure i tastar.

fiques del territori, el clima, les pràctiques de cultiu

ha d’estar format per propostes atractives, visites

L’oleoturisme és una activitat que implica el desco-

i d’extracció són els factors que determinen la perso-

a molins d’oli o bé una ruta a peu que permeti fer

briment del paisatge, la gastronomia i la tradició

nalitat pròpia de cada un dels olis d’oliva catalans. En

caminades entre oliveres per a persones de totes

de les diferents zones productives. La cooperació

moltes comarques l’olivera és un paisatge que forma

les edats. Al mateix temps hi ha d’haver una xar-

dels agents públics i privats és essencial per acon-

part de les tradicions i de la cultura. A Catalunya hi ha

xa d’hotels o de cases de turisme rural per aquelles

seguir una oferta d’activitats que despertin emoci-

cinc DOP: Les Garrigues, Oli de Baix Ebre-Montsià, Oli

persones que vulguin fer estada al territori. Tam-

ons positives, perquè se’n parli, es recomani i que-

de l’Empordà, Oli de la Terra Alta i Siurana.

bé cal tenir elements bàsics com camins arreglats,

din ganes de tornar.•

Les Denominacions d’Origen Protegides d’oli de Catalunya
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Rafael Ribó, la manca d’inversions que pateix la R3
en tot el seu conjunt. El debat s’ha centrat sempre
amb entendre perquè hi ha pocs viatgers que utilitzen aquesta línia de rodalies. Per entendre-ho hem
de tenir en compte que la R3 és l’única línia de Rodalies que encara discorre en gran part per via única. El desdoblament de la línia donaria uns estalvis
de temps molt importants i milloraria la fiabilitat i
la capacitat d’operativa. Per altra banda, la línia R3
JORDI CABANAS

és la que presenta el menor índex de puntualitat.

Joan Carandell, Anna Erra i Rafael Ribó, davant de l’estació de Vic juntament amb altres personalitats de diferents comarques.

La manca d’inversions a la R3 són un
greuge per l’economia i la sostenibilitat
REDACCIÓ

Per tant el potencial de creixement d’aquesta línia és
molt elevat i es calcula que amb el desdoblament es
podria arribar a duplicar el nombre de viatgers que la
utilitzen diàriament.
La línia R3 és una infraestructura estratègica que
comunica directament amb Barcelona, cohesionant les comarques centrals de Catalunya. Osona
té un teixit empresarial format per més de cinc mil
set-centes empreses. Disposar d’una infraestructura

L

a R3 és una via de tren de rodalies que dona ser-

utilitzada, amb només vint-i-set mil viatgers dia, per

desdoblada permetria que part d’aquestes compa-

vei a les comarques del Vallès Oriental i Osona,

sota dels cent trenta mil de les línies R4 i R2.

nyies utilitzessin el tren per fer els seus moviments i
sobretot les seves gestions i viatges a Barcelona. Cal

connectant l’àrea metropolitana de Barcelona

amb els pobles de la Cerdanya. En comparació amb

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Cana-

dir, també, que amb una bona comunicació de les es-

les altres línies de rodalies, per exemple la R4 que va

dell, amb el suport dels alcaldes dels principals mu-

tacions de tren amb els polígons es podria evitar una

de Sant Vicenç de Calders a Manresa, o la R2 de Sant

nicipis de la comarca d’Osona, van denunciar a Vic el

part de la utilització del vehicle privat en els despla-

Vicenç de Calders a Maçanet, és una línia molt poc

passat 28 de novembre, davant el Síndic de Greuges

çaments cap al lloc de treball.•

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Divendres 13
de desembre

Dissabte 14
de desembre

20.00 h
Actes d’inauguració de
la 25a Fira de Nadal del
Torró Artesà de Cardedeu

De 9.00 a 13.30 h
“Mercat de Pagès” fruita
i verdura de productors
locals

Benvinguda de la Presidenta de l’Associació de Veïns
del Centre de la Vila

10.00 h
Obertura del recinte ﬁral

Pregó de la Fira a càrrec
del Sr. Josep Ribalta i
Carbonell
Parlament del Convidat
d’Honor Sr. Alexandre
Codinach i Telesforo, cofundador de l’AV del Centre
de la Vila de Cardedeu,
juntament amb el Sr. Joan
Torruella i Tella.
Parlament del Senyor
Alcalde de la Vila Enric
Olivé i Manté.
Encesa del Foc de la Fira.
Cantada de nadales a
càrrec de l’Agrupació
Coral Cardedeuenca
Borregos i vi bo a la carpa
de l’Associació de Veïns.

11.00 h
Activitat al local de la
Penya Barcelonista de
Cardedeu, carrer Hospital.
Intercanvi de cromos
de totes les col·leccions.
Recollida solidària de
material esportiu.
11.00 h
Vine a jugar i
a fer el teu “Tió”.
Taller de “tions a càrrec
d’Òmnium Cultural.
A la Plaça Sant Joan
17.00 h
Inﬂable per a la mainada,
a la Carretera de Cànoves
17.15 h
Xocolatada amb coca
per a tothom, a la Plaça
Sant Joan.- Xocolata
amb melindros, sense
lactosa i sense gluten,
gratuïtament, a la parada
de Maurici Cot, a la Plaça
d’Anselm Clavé.

Diumenge 15
de desembre
17.30 h
Activitat al Museu.
“Fem un fanalet” amb
reserva prèvia al telèfon
938713070. Preu. 5,- €

10.00 h
Obertura del recinte ﬁral

17.30 h
Cercavila amb el Grup
“XIP-XAP”

10.30 h
A la Pista Coberta Pompeu
Fabra “Caminada Solidària” per a “LA MARATÓ”
de TV3. Organitza: “Sanglars de Cardedeu”

18.00 h
“Qui l’encerta se
l’emporta”
PREMI: UN MAGNÍFIC
PERNIL
19.00 h
“Caga tió” amb el Grup
“Xip-Xap”, a la Plaça
Anselm Clavé
20.00 h
Escudella de la Fira de
Nadal a la Plaça Sant
Corneli. Direcció Albert
Clavell del Restaurant
“XURIN”

Tot el dia
Inﬂable per a la mainada.

11.00 h
Concert de l’Escola
“VIU LA MÚSICA” a la
Plaça Anselm Clavé.
11.45 h
Cercavila de la Colla
Bastonera de Cardedeu.
Inici a la Plaça Anselm
Clavé.
12.00 h
Audició de sardanes
a càrrec de la Cobla
Genisenca, a la Plaça
Anselm Clavé. Organitza
l’Agrupació Sardanista de
Cardedeu.
12.00 h
Memòries d’En Balvey.
Visita teatralitzada.Activitat amb tastet.
Preu: 10 €.

17.00 h
Concert de Nadal a càrrec
dels alumnes de l’Escola
de Música i Expressió
“Can Canturri”, a les
18.00 “Qui l’encerta se
l’emporta”.
PREMI UN
MAGNÍFIC PERNIL
19.45 h
Torrades amb
acompanyaments a
l’entorn del Foc de la Fira
20.00 h
Concert de Nadal a
l’Església Parroquial,
a càrrec de l’Agrupació
Coral Cardedeuenca

NOTES
INFORMATIVES
Diumenge 22
de desembre
20.00 h.
A l’Església Parroquial,
representació del “CANT
DE LA SIBIL·LA”.

PESSEBRE
MONUMENTAL
DEL POBLE SEC-

Cardedeu- Al Local Social
de AV, carrer Alcoll, 6
Obertura del Pessebre:
dissabte dia 14 a les 12
h. – Del 14 de desembre al
6 de gener obert dissabtes
i diumenges de 12 a 14
hores i de 17 a 20.30
hores.- Feiners de 17 a
20.30 hores.

A LA CAPELLA DE SANT CORNELI
Del 13 de desembre al 5 de gener del 2020

EXPOSICIÓ
“PESSEBRE TRADICIONAL”

Realitzat pel pessebrista professional LLUÍS TORRES

EXPOSICIÓ
RECULL DE FOTORGAFIES I
MATERIALS DE LES 24 “FIRES DE
NADAL”
HORARIS
DISSABTES — d’11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h
DIUMENGES — d’11.00 a 13.00 h

VISITA EL MUSEU
PER LA FIRA DE NADAL!
l’entrada és gratuïta

FOTO LA COMARCA

FOTO LA COMARCA

AVOLARROCKS / ELENA BUCH
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La firma de càtering Miomió inaugura
un nou espai gastronòmic a Olot
REDACCIÓ

D

es del 15 de novembre passat, la capital

Amb un aforament per a vuitanta persones assegu-

Pel que fa a les propostes culinàries, el nou espai

de la Garrotxa disposa d’un nou espai

des, l’espai es distribueix en dues estances poliva-

compta amb tres ofertes gastronòmiques, elabo-

gastronòmic per a esdeveniments i ce-

lents. La primera, oberta i moblada amb taules pe-

rades amb productes frescos i de proximitat i que

lebracions, gestionat per l’empresa de càtering

tites, ofereix l’ambient propi d’un restaurant; mentre

aniran canviant en funció de la temporada. Seguint

olotina Miomió. Aquest servei aspira a anar més

que la segona, amb una taula imperial, ha estat pen-

la filosofia de Miomió, la carta es basa en matèries

enllà de les sales de lloguer convencionals i a pro-

sada per a crear ambients més càlids i orientats es-

primeres locals i de la màxima qualitat. Les especia-

porcionar un espai confortable i elegant per a l’or-

pecialment a celebracions i festes privades.

litats s’inscriuen en la cuina tradicional i mediterrània, tot incorporant-hi nous mètodes de cocció a la

ganització de tota mena de trobades que tinguin
la cuina com a eix central. Per donar resposta a

Tres propostes culinàries

cuina de sempre, reinterpretada per Verdaguer amb

aquest objectiu, les noves instal·lacions han estat

«Hem volgut convidar la gent a casa nostra», explica

respecte i creativitat per a satisfer els amants de la

dissenyades per acollir esdeveniments privats,

la xef Madu Verdaguer, fundadora i propietària de

bona taula. «El Mediterrani és més que un territori:

presentacions, tallers, activitats de team building,

Miomió. «Pretenem arribar a grups més reduïts que

és una manera d’entendre la vida, i així és com ente-

reunions, aniversaris, rodes de premsa, degus-

cerquen un lloc privat i una atmosfera relaxada on

nem la cuina a Miomió», afirma la xef.

tacions i sessions de networking per a empreses i

sorprendre’s amb la cuina», afegeix Verdaguer, qui

El nou espai gastronòmic es troba al carrer de Sant

professionals, entre d’altres. Mitjançant aquesta

ha col·laborat amb restaurants reconeguts i cuiners

Feliu, 49, d’Olot. Les reserves es poden fer per telè-

iniciativa, es vol brindar un servei més íntim, pro-

de prestigi abans de posar en marxa la seva firma de

fon, trucant al 607 58 17 06, o bé per correu electrò-

per i personalitzat.

càtering el 2013.

nic, enviant un missatge a info@miomio.cat. •

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

Som productors de

taronges i mandarines

ECOLÒGIQUES.
www.ecomingo.com

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

qBones Festes!

ecomingo

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

