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Una oportunitat per al canvi
Que poc ens imaginàvem tres mesos enrere que veuríem en primera persona una situació com la
que hem viscut i que, sens dubte, ha marcat un abans i un després. En aquests moments que escric
aquest editorial hem tornat ja fa uns dies a la que en diuen, i que tant s’ha posat de moda, nova nor-
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malitat; alguns en diuen altra normalitat o la fase de represa, aquesta és la versió catalana. Sigui quin
sigui el terme que es faci servir, considero, si més no, aquest anunciat bastant confús. És que potser
la nova normalitat es refereix a què hem de dur un element més a sobre com és la mascareta i mantenir la distància social recomanada? Espero que vagi acompanyat d’alguna cosa més, perquè tot el que
hem passat ens hauria de servir per fer canviar la nostra mirada sobre certes qüestions que, després
de viure un aïllament obligatori, van trasbalsar del tot el nostre dia a dia d’una manera sobtada i sense precedents, suposant també una privació de la nostra llibertat. Durant el confinament vam tenir
temps per reflexionar sobre alguns aspectes que havíem de modificar del nostre model de vida. El
que abans consideràvem elements insignificants, en aquells moments que ens trobàvem ben reclosos a casa es van convertir en essencials i d’enorme importància. Això feia pensar que quan sortíssim
d’aquesta situació, aprofitaríem l’oportunitat per buscar solucions per tot allò que no ens agradava i
que seríem capaços tots plegats de donar-li la volta el que no estàvem fent bé. Aquest fet viscut hauria de contribuir a què tinguéssim una major consciència sobre els problemes del nostre entorn. Un
canvi de model econòmic i social que tingui com a eix principal la cura de les persones i del planeta, i
per posar alguns exemples: donar valor a les petites accions, construir una nova cultura del consum
lligada a la sostenibilitat, destinar més recursos per a la recerca i a la sanitat pública… O és que ja no
recordem els immensos aplaudiments que es dedicaven diàriament als professionals sanitaris com a
gest d’agraïment per tots els treballs i esforços que havien de fer per salvar vides? Segur que el picar
de mans tots ells ho rebien amb satisfacció, però d’això no en viuen.
No podem oblidar els molts interrogants que se’ns plantegen sobre l’origen d’aquest virus, i si parlem
de teories i especulacions les hem sentit i llegit de tota mena. No sé si mai arribarem a saber la veritat, però us puc ben assegurar que, per molt inimaginable que sigui, no em sorprendrà. No obstant,
aquesta qüestió donaria per parlar-ne en un altre editorial.
Hem viscut una crisi que ens ha posat a prova i, de cop, ens hem adonat que la nostra vulnerabilitat
i fragilitat s’han fet ben evidents. Però malgrat tot, i davant de l’adversitat en la que encara estem vivint, tenim el compromís de reprendre amb optimisme l’activitat per tal d’iniciar un progressiu retorn
al món laboral ja que tots, vinguem del sector que vinguem, som totalment necessaris per ajudar a
reactivar l’economia. De la mateixa manera també som essencials en el nostre entorn més personal
i familiar. Per molt que ens haguem comunicat a través de les diferents aplicacions que ens ofereixen els mòbils i l’ordinador, mai serà el mateix sentir les abraçades i els petons que, de mica en mica,
anem expressant amb emoció en els nous retrobaments presencials.•
Núria Garriga
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L’ADOPCIÓ CREIXENT DE LA IA, LA TECNOLOGIA 5G I LA INTERNET
DE LES COSES TAMBÉ MARCARÀ L’AGENDA DEL SECTOR

La indústria
metal·lúrgica:
JORDI CABANAS. TOLMEX MECANITZATS

desafiaments
després
de l’estat
d’alarma
L’ESCLAT DEL BROT DEL NOU CORONAVIRUS COVID-19 HA SUPOSAT UN

SOTRAC INSÒLIT PER A L’ECONOMIA MUNDIAL. DESPRÉS DE MÉS DE TRES
MESOS DE PARALITZACIÓ TOTAL O PARCIAL DE L’ACTIVITAT ALS PAÏSOS
AFECTATS, ENCARA ES DESCONEIX L’IMPACTE QUE TINDRÀ LA PANDÈMIA
A CURT I MITJÀ TERMINI. MALGRAT TOT, LA CAMBRA DE COMERÇ DE
BARCELONA PREVEU UNA CAIGUDA DEL PIB CATALÀ D’ENTRE UN 7,3%
I UN 10,1% AQUEST ANY, SEGUIDA D’UN CREIXEMENT DEL 3,9% EL 2021.
AMB AQUEST TELÓ DE FONS, LA INDÚSTRIA METAL·LÚRGICA AFRONTA
LA RECUPERACIÓ I LA TORNADA A LA NORMALITAT JUNTAMENT AMB
ALTRES REPTES QUE TENEN LA POTENCIACIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL I LA
TECNOLOGIA COM A EIXOS PRINCIPALS.

Fabricació de contenidors metàl·lics
Fabricació d’estructures metàl·liques
Decoració interior/exterior de cases i comerços
www.tio.cat · Tel. 93 880 01 06

Polígon industrial Castellets · Pl. Mossèn Vilacís, 1 · 08552 - TARADELL · info@tio.cat

eixprofessional.com

Manteniment industrial
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JORDI CABANAS

«

EN EL PITJOR MOMENT
DE LA PANDÈMIA, EL
75% DE LES EMPRESES
VA PATIR UNA CAIGUDA
EN LA FACTURACIÓ
SUPERIOR AL 25%,
SEGONS CONFEMETAL»

Imatge d’una armadura d’acer. Mafesa.

CÈLIA ROCA

A

l marge de les incògnites que planteja la
crisi de la COVID-19, la indústria del metall —que engloba les empreses dedica-

de Foment del Treball, agrupa i representa directa-

empleades com d’empreses, i també en relació

des a la producció i primera transforma-

ment o indirecta unes 18.500 empreses, les quals

amb el valor afegit brut (VAB) de la producció. En

ció de metalls ferris i no ferris, productes metàl·lics,

donen feina a prop de 250.000 treballadors i treba-

els darrers anys, l’adquisició de maquinària especi-

maquinària, equips mecànics i material elèctric—

lladores.

alitzada, la incorporació de professionals amb una
alta qualificació, l’adaptació constant a les noves

és un sector clau a Catalunya. De fet, representa el
30% del teixit industrial català i el 20% al conjunt

Aquest pes específic és encara més gran a les co-

tecnologies i una extensa oferta de formació tec-

de l’Estat espanyol, on ocupa uns dos milions de

marques de la Catalunya central: l’Anoia, el Bages,

nològica i centres de recerca han aportat avantat-

persones. Les dades són de la Unió Patronal Metal·

el Berguedà i Osona, on és un dels sectors més

ges competitius per a la metal·lúrgia de la regió. En

lúrgica (UPM), organització que, sota el paraigua

importants tant pel que fa al nombre de persones

els últims anys, el VAB s’ha situat habitualment per

INOXVIC

TREBALLS AMB
ACER INOXIDABLE,
FERRO I MÉS

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

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

CONSTRUCCIÓ METÀL·LICA

DISSENY I FABRICACIÓ

I MANTENIMENT

DE MAQUINÀRIA PERSONALITZADA

CALDERERIA PESADA

PONTS I PASSAREL·LES

C/Camí de la Creu, 3

(+34) 972 712 182

www.asmitec.com

17530 Campdevànol
(Girona)

(+34) 972 712 197

asmitec@asmitec.com
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sobre del 30%, superant la mitjana catalana. Aquesta és la targeta de presentació del metall per afrontar l’escenari incert que dibuixaran els pròxims mesos.

Els efectes de la pandèmia
Després de l’aturada total o parcial motivada per l’estat d’alarma, la indústria
metal·lúrgica catalana fa les primeres passes cap al restabliment de l’activitat.
ció i la química, és el sector més afectat per la crisi, especialment aquelles fàbriques que es troben a les comarques de Barcelonès, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf. De les empreses a les quals el sindicat havia assessorat a
començaments d’abril passat, una tercera part s’havia plantejat acollir-se a un

SAV VILARÓ

Segons ha advertit CCOO, la indústria del metall, juntament amb la de l’automo-

Peça metàl·lica treballada per l’empresa SAV VILARÓ.

expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). A més de la interrupció o re-

«

ducció temporal de la producció, aquesta es va haver d’adaptar en molts casos a
la situació d’emergència sanitària viscuda en les darreres setmanes, emprant-ne
la maquinària per a fabricar equipaments de protecció individual (EPI), peces
per a respiradors, filtres per a mascaretes i altres materials adreçats a clíniques
i hospitals, com ha recordat el Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic en
una nota de premsa. L’adopció de mesures especials d’higiene i prevenció per a
garantir la seguretat de la plantilla és un altre dels aspectes que ha alterat les

EL SECTOR DE LA
METAL·LÚRGIA
PODRIA MILLORAR-NE
L’EFICIÈNCIA UN 16% SI
APOSTA DECIDIDAMENT
PER LA INDÚSTRIA 4.0»

rutines productives habituals.
A aquest context advers es va sumar, el 28 de maig passat, l’anunci del tancament de la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, que suposarà la destrucció de 3.000 llocs de treball i que posarà en risc 25.000 més d’indirectes,
concentrats en 500 empreses auxiliars.
La patronal Confemetal ha manifestat a aquesta revista que el 99% de les
220.000 empreses del sector que hi ha a l’Estat espanyol s’ha vist afectat per la
declaració de l’estat d’alarma i la posterior paralització de les activitats no essencials, i qualifica aquesta afectació de “greu” en 6 de cada 10 casos. “En el pitjor
moment, la primera quinzena d’abril, el 75% de les empreses va patir una caigu-

Mecanització de
peces personalitzades
Mecanització de peces especials

da en la facturació superior al 25%”, afirmen des de l’organització. També subrat-

Tornejat de diàmetres grans

llen que l’activitat productiva va minvar a 4 de cada 5 companyies, a causa de la

Tornejat amb peces longitudinals

manca d’EPI, l’absència total o parcial del personal, els problemes d’abastiment

Medicions amb tridimensional

de matèries primeres i les dificultats per al subministrament als mercats finals,
per aquest ordre. Pel que fa al nombre de treballadors afectats, adverteix que
encara no disposen de dades consolidades, i han insistit en la necessitat d’agilitzar i simplificar la tramitació dels ERTO.

Oficina tècnica de treball
C. Treball, 16 · P.I. El Vivet T. 93 880 11 58
08552 Taradell
F. 93 912 60 72

info@mecanitzatsjaumemuntal.com
www.mecanitzatsjaumemuntal.com

SAVVILARÓ
metall en evolució
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ASMITEC

«

EL 80% DELS PROJECTES
DE LA INTERNET DE
LES COSES TINDRAN
UN COMPONENT
D’INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL EL
2022, DAVANT DEL
10% ACTUAL»

L’empresa Asmitec són especialistes en caldereria.

Una de les moltes empreses catalanes lligades al món del metall que han pa-

per les característiques de l’economia, amb un elevat percentatge de petites i

tit les situacions descrites ha estat LMA, amb més de cinquanta anys al sector,

mitjanes empreses. En referència a les tendències de futur, va anticipar una ac-

amb seu a Badalona i dedicada a la comercialització d’accessoris mal·leables.

celeració de la revolució tecnològica i una transformació cap a una economia

“S’hi va aplicar un ERTO sobre la durada de la jornada laboral i s’hi van establir

més local.

diversos torns de feina”, recorda el responsable de la companyia, Francisco José
Gutiérrez, qui situa la caiguda de la facturació en un 50%.

Davant la pregunta d’Eix Professional sobre les mesures per a la recuperació del
sector, Confemetal n’ha destacades sis: el desenvolupament d’un pla global de
reindustrialització que situï la indústria del metall com a motor de creixement

L’escenari després del confinament

econòmic i de la generació d’ocupació de qualitat; el subministrament continuat a les fàbriques, el comerç i els serveis associats de manera ilimitada; el

Més enllà de les dificultats per a integrar-se en la nova normalitat, la desgloba-

restabliment de la seguretat jurídica i la simplificació dels procediments admi-

lització i la transformació digital seran algunes de les tendències de l’economia

nistratius, mitjançant una bona coordinació entre l’Estat i les comunitats au-

catalana després de la crisi del coronavirus. Així s’expressava el maig passat la

tònomes; la potenciació del diàleg social com a eix central d’un pla global de re-

directora general d’Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya, en la taula

estructuració econòmica i laboral; la coordinació en el marc de la Unió Europea

sectorial de Reactivem-nos, projecte de la Cambra de Comerç de Barcelona per

del control en fronteres de la mobilitat de treballadors i mercats i, finalment, un

impulsar l’economia després de la pandèmia. Villarroya va predir un increment

diàleg permanent amb tots els sectors per a adoptar mesures que afavoreixin

del proteccionisme després de la crisi, una tendència que es veurà complemen-

la sortida de la crisi sanitària i econòmica que se’n derivarà. Quant al ritme de

tada amb un retorn a la producció local. Així mateix, va afegir que la recuperació

reactivació, Confemetal considera que està essent “lent i no lineal, amb alts i

passava per la transformació digital i tecnològica i la innovació. La responsable

baixos marcats per la recuperació de l’activitat per part dels sectors auxiliars,

va avançar que Catalunya patiria “amb gran intensitat” la crisi del coronavirus

els clients i el comerç nacional i internacional”.

Servycat | Anunci.indd 1

9/6/16 10:25
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Malgrat tot, algunes veus encaren la recuperació amb un cert optimisme. És
el cas de Xavier Perramon, president de Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya
Central. En declaracions recollides al diari Regió 7, Perramon preveia que els mesos de setembre i octubre serien “bons” i destacava que, a diferència del que va
passar el 2008, ni els bancs ni les empreses tenen problemes d’endeutament tan
seriosos com aleshores. Gutiérrez, de LMA, també espera un increment de l’activitat a la seva empresa el juliol d’enguany, coincidint amb una possible reactivació de les obres de l’aeroport de Barcelona, de les quals l’empresa és proveïdora.
També destaca un restabliment dels horaris feiners habituals i, tot i que creu que
el 2020 serà “fluix”, espera una millora substancial a partir del gener o el febrer
de l’any vinent, malgrat una probable disminució del volum d’obra pública. “Com
que tenim una estructura petita, l’impacte serà mínim”, pronostica, i puntualitza que la prioritat és salvaguardar els llocs de feina.

Abraçant el repte tecnològic
A banda del marc que ha portat la nova normalitat, el sector metal·lúrgic té almenta la firma T-Systems, filial de serveis digitals del grup alemany Deutsche Telekom, i recollida per la revista Automática e Instrumentación.
Un d’ells té a veure amb una personalització creixent dels serveis, per adaptar-se
més bé a les necessitats dels consumidors finals, reduir-ne els costos productius

JORDI CABANAS

tres desafiaments damunt la taula. Alguns dels més importants són els que es-

Peça doblada de metall. Empresa Soraforma.

i millorar-ne l’eficiència. Això serviria per a respondre a les demandes canviants

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

Màquina de tall làser. Tecnotub.

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS
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Operaris soldant diferents peces de ferro. Ferrellats Gester.

dels usuaris, que volen productes de qualitat, fabricats de manera responsable

Diversos estudis situen al voltant de 44.000 milions els dispositius IoT que es-

i personalitzada, incorporant-hi les noves tecnologies i amb un lliurament cada

taran connectats a la xarxa el 2023. Concretament, la firma de consultoria es-

cop més ràpid i còmode. Això exigeix un canvi en els sistemes de fabricació, que

tratègica Bain & Company vaticina que la inversió en els mercats vinculats a

hauran d’incorporar avenços com ara la tecnologia 5G, la intel·ligència artificial

la IoT arribarà a uns 520.000 milions de dòlars l’any vinent, més del doble dels

(IA) o la Internet de les coses (IoT, en la seva sigla en anglès), basada en objectes

235.000 milions del 2017.

de la vida quotidiana interconnectats, com ara els rellotges intel·ligents.
El 5G serà un altre dels factors clau per a l’estandardització de la IoT i la transDintre dels avantatges lligats a aquest àmbit, destaca un increment del control

formació real de la indústria. Entre els beneficis d’aquest nou tipus de xarxes,

sobre els processos i les despeses de la producció, així com sobre la cadena de

estan connexions més ràpides i estables, amb un abast de cobertura més gran.

subministrament: la qualitat de les peces i els productes fabricats, d’on proce-

Al seu torn, la realitat augmentada podria contribuir a preparar més bé la cade-

deixen, com es van adquirir o com se’n van crear els components. La combinació

na de producció. Emprant-la sistemàticament, podrien evitar-se aturades i re-

de la IA i les tecnologies IoT optimitzarà l’automatització i el control dels pro-

tards en la producció per errades en la planificació i programació dels sistemes

cessos de producció, tot facilitant-ne les anàlisis predictives. Aquestes ajudaran

automatitzats i, al mateix temps, s’asseguraria el bon funcionament de tots els

a millorar el control i monitoratge de les màquines que participen en la cadena

sistemes abans d’iniciar-se les tasques productives.

de producció, bo i evitant avaries i aturades i estalviant temps, diners i recursos. Des de T-Systems, apunten que la “IA permetrà a les cadenes de subminis-

D’acord amb una anàlisi d’Aggity, companyia de programari per a la digitalitza-

trament corregir les interrupcions a petita escala sense intervenció humana, o

ció de les empreses, el sector de la metal·lúrgia podria millorar-ne l’eficiènciafi-

fer pronòstics basats en dades, dels volums de demanda futurs o d’altres fac-

ciència un 16% si aposta decididament per la indústria 4.0 (també anomenada

tors que poden afectar els costos de producció, com ara el preu del combustible

Quarta Revolució Industrial, es basa en l’ús intensiu de la intel·ligència artifici-

i l’energia o la disponibilitat de les matèries primeres”. D’acord amb les previsi-

al, el Big Data i la interconnexió massiva de sistemes i dispositius digitals). La

ons de la consultora Gartner, el 80% dels projectes d’IoT tindran un component

fosa, la transformació dels metalls, la fabricació de tota mena de productes i la

d’IA el 2022, davant del 10% actual.

construcció de maquinària i equips electrònics són els segments que més se’n

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

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

< Manteniment industrial
< Soladadura de tot tipus de metall
< Especialitat acer inoxidable
< Servei d’oxitall i plasma HD
< Plegadora 4 m CNC 6 eixos
< Cisalla 3 m amb capacitat de tall fns 12 mm
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beneficiarien. En particular, Aggity al·ludeix als terminis de lliurament, que podrien reduir-se un 27%, mentre que el nombre de productes defectuosos o que
no satisfan el comprador disminuiria un 18%. També s’escurçarien els processos
de presa de decisions, fins al 74%, i nou de cada deu tasques de gestió desapareixerien. Per aquesta companyia tecnològica, les fàbriques intel·ligents o smart
factories marcaran el pas al sector del metall.

Tecnificació a diverses velocitats
En aquest context, la patronal UPM alertava en un comunicat recent de la neque també comparteix Confemetal. La patronal estatal assegura que l’adopció
de les noves tecnologies al sector “avança a bon ritme”, tot i que matisa que
aquest és molt heterogeni, ja que varia molt en funció dels subsectors i la mida
de les empreses. Concretament, destaca els esforços dels segments d’activitat

JORDI CABANAS

cessitat d’apostar per la innovació tecnològica i la indústria 4.0. Una inquietud

Detall treball d’una màquina fresadora. Mecanitzats Jaume Muntal.

més implicats en cadenes de subministrament i els mercats internacionals, i
afirma que les pimes són les que hi troben més entrebancs. Per corregir aquest

cara són un enigma. Les que hi ha, però, ara permeten fer un càlcul de tot allò

problema, reclama un pla de transformació digital per a petites i mitjanes em-

que s’aconseguiria si aquests centres de fabricació implementessin totes les ei-

preses, així com una inversió més gran en infraestructures productives i R+D.

nes de què es disposen.

No obstant això, l’horitzó de la indústria metal·lúrgica a Catalunya i al conjunt

Després de la tempesta, el sector encreua els dits perquè els efectes de la

de l’Estat espanyol dependrà de les màquines que encara han d’arribar, i que en-

COVID-19 no obliguin a posposar aquestes accions durant gaire temps. •

Mecanitzats generals / Prototips / Mecanitzats 3D
Torn CNC / Centres Mecanitzats CNC
Tel. 679 11 42 50 — e-mail info@mecanitzatstolmex.com — Carrer molí del llobet, 3 — Pol. ind. Malloles — 08500 Vic. Web mecanitzatstolmex.com

SOLDADURES ESPECIALS

MIG MAG

TIG

C. Puigpardines, 20
08560 Manlleu (Barcelona)

PLASMA
www.pratcasajoana.cat
info@pratcasajoana.cat

AUTÒGENA
Tel 93 851 12 79
Fax 93 851 01 26
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Daniel Gabarró
Berbegal
,

FORMADOR, ESCRIPTOR I EXPERT
EN CREIXEMENT PERSONAL

LA PANDÈMIA DEL NOU CORONAVIRUS HA SUPOSAT UN REPTE MENTAL

« No hem de cercar
l’autoestima, sinó
les causes que la
provoquen: els
valors»

INGENT I INSOSPITAT PER A MOLTES PERSONES. UNA MENA DE TERRA
INCÒGNITA EMOCIONAL QUE NO HO ÉS PAS PER A DANIEL GABARRÓ, QUI
CENTRA LA SEVA ACTIVITAT FORMATIVA I DIVULGADORA EN AQUEST ÀMBIT.
ÉS DIPLOMAT EN DIRECCIÓ D’EMPRESES, LLICENCIAT EN HUMANITATS I HA
EXERCIT DE MESTRE DURANT QUASI 25 ANYS, PSICOPEDAGOG, EMPRESARI,
EDITOR, ESCRIPTOR, CONFERENCIANT, FORMADOR, EXPERT EN PNL I EX
PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL I DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.
COL·LABORA HABITUALMENT AMB DIVERSOS MITJANS DE COMUNICACIÓ,
COM ARA EL PROGRAMA L’OFICI DE VIURE DE CATALUNYA RÀDIO, ON OFEREIX
EINES PSICOLÒGIQUES PER A LA VIDA DIÀRIA. TAMBÉ ÉS AUTOR DE DIVERSES
PUBLICACIONS QUE EXPLOREN EL VINCLE ENTRE L’EMPRESA I LES EMOCIONS.
DURANT LES PRIMERES SETMANES DE CONFINAMENT, VA POSAR EN MARXA
TELE GABARRÓ, UN CANAL EN LÍNIA AMB VÍDEOS EN OBERT SOBRE CREIXEMENT
PERSONAL QUE ARA PODEN VEURE’S AL SEU CANAL DE YOUTUBE.

CÈLIA ROCA

L’OMS i les Administracions alerten de l’impacte

realment és important: les relacions humanes, el ben-

mics, ERTO o acomiadaments definitius. Com se

que pot tenir el confinament pel Covid-19 en la

estar, la cura de les persones...

li pot plantar cara amb una actitud positiva?
Parlar d’actitud positiva no vol dir pensar que tot sorti-

salut mental. Quins són aquests possibles efec-

rà bé. Jo relaciono la paraula positiva amb posar: amb

i hi ha dificultats per a gestionar la incertesa

Fins ara, pensàvem que havíem de gestionar les cir-

posar el màxim d’intel·ligència, valors i capacitat

derivada d’aquesta nova situació, pot haver-hi

cumstàncies externes, però ens hem adonat que tam-

d’acció al servei de la vida. Ens descobrim a nosaltres

S

Un canvi en l’escala de valors.

un cost psicològic i emocional. Però si això es

bé hem d’ocupar-nos del nostre interior. Cal reunificar

mateixos quan actuem conscientment, mobilitzant

produeix, és perquè encara no ens hem plantejat com

els nostres valors familiars: cura, amor, tendresa, su-

la nostra capacitat de comprendre, estimar i cana-

a societat que hem d’aprendre a gestionar la ment. El

port als altres, escolta... Això no pot limitar-se a l’àm-

litzar la nostra energia. A partir d’aquí, cal centrar-se

tes i com poden superar-se?

recurs més gran que tenim no són ni els diners ni els co-

bit íntim, sinó que ho hem de posar en pràctica també

en allò que podem fer: hi ha coses sobre les que no te-

neixements, sinó la capacitat de responsabilitzar-nos

en l’esfera pública. L’experiència viscuda ens demostra

nim cap control, d’altres on hi podem influir i d’altres

dels nostres pensaments. Ningú no pot pensar ni sentir

que patirem si no apostem per la coherència. Si aprofi-

que depenen només de nosaltres. Que m’he quedat

per nosaltres, i aquesta situació desagradable convi-

tem això que ens ha passat, avançarem molt, individu-

a l’atur? És el moment de valorar les meves capaci-

da a què ens en fem càrrec, ens obre una oportunitat

alment i col·lectiva.

tats personals i allò que puc aportar, i plantejar-me
on vull treballar. Això també s’ha d’aplicar al terreny

d’aprendre a gestionar la pròpia ment. Bona part de
l’estrès no és biològic, sinó que es crea a partir d’allò que

En relació amb la feina, molta gent s’enfronta a

personal: hi podem aportar consciència, tendresa,

pensem. També ens anima a reflexionar sobre allò que

una situació d’incertesa per problemes econò-

comprensió, acceptació... També hem de treballar

col·lectivament per a salvar el nostre entorn. Aquesta pandèmia convida a veure’ns a nosaltres mateix
com una cèl·lula de la societat i a preguntar-nos què
hi podem aportar.
Felicitat i èxit són dos eixos centrals en els cursos
i conferències que imparteix. Van sempre de la
mà en el món empresarial?
Hauria de ser així. La idea de l’èxit la tenim clara, però
no pas la de la felicitat. L’objectiu de les empreses és
maximitzar-ne els beneficis econòmics, però hauria

«
«
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EL RECURS MÉS GRAN QUE
TENIM ÉS LA CAPACITAT DE
RESPONSABILITZAR-NOS
DELS NOSTRES PENSAMENTS.»

I de l’estrès?
Hem de tenir criteris per saber quina és la nostra realitat i com és l’espai que podem transformar. Hauríem de centrar la ment no en els problemes, sinó en la
solució. Si parem atenció a una cosa, aquesta es multiplica. Sentir tristesa és normal, ja que és el dol que

L’OBJECTIU DE LES EMPRESES
ÉS MAXIMITZAR-NE EL BENESTAR DE LES PERSONES.»

permet deixar enrere una etapa, però hem de mirar
cap endins per tornar a renéixer. En l’àmbit empresarial, això és molt important, ja que no sempre tenim
capacitat de decisió. També s’ha de tenir clar que equivocar-se no vol dir que no l’encertem a la propera.

de ser maximitzar el benestar de les persones. No ens

sa en nous camins, productes i serveis. Si aconsegueix

enfrontem a una crisi econòmica, ni de corrupció, ni de

que la gent treballi per compromís, podrà estar tran-

També para atenció a l’autoestima. Com es

valors, ni ètica, ni territorial: estem vivint un canvi de

quil i confiat.

pot potenciar?

sistema. Això que havia funcionat fins ara deixarà de

No hem de cercar l’autoestima, sinó les causes que la

fer-ho. O estructurem l’economia al voltant de les per-

Quins canvis ha d’experimentar la persona per a

provoquen: en expressar conscientment els nostres

sones o el nostre projecte empresarial no tindrà sentit.

esdevenir un bon líder?

valors. Hem de pensar en com tractem les persones

És absurd generar beneficis crematístics mentre es

Bàsicament, preguntar-se si l’empresa beneficia el

que estimem: escoltant-les, respectant el seu ritme,

perjudica la gent. Com més aviat se n’adonin les orga-

món i és útil, o bé si només es focalitza en els beneficis

les opinions, estant al seu costat, etc., però tam-

nitzacions, menys dolorós serà el part.

econòmics mentre produeix dolor. En aquest últim cas,

bé deixant-les experimentar i perdonant-les quan

cal pensar en com canviar-la. Quan ja generi benestar,

s’equivoquen. Si apliquem aquests valors no només

D’acord amb el darrer estudi de l’ONU, l’Estat es-

podrem creure-hi i liderar. Lamentablement, moltes

amb les persones estimades, sinó amb tothom, la

panyol és un dels 30 països més feliços del món,

persones que tenen una empresa no la consideren un

nostra autoestima es multiplicarà. Jo sóc valuós

tot i que a molta distància dels territoris escan-

espai de servei, tot i que hauria de ser un espai d’amor.

quan expresso els meus valors. Si algú no se sent va-

dinaus, que encapçalen la llista. Què falla?

luós, no trobarà l’autoestima.

És un èxit situar-se entre els 30 primers, ja que hi ha

S’ha d’apostar decididament per la responsabili-

més de 200 països. Crec que això respon en part als

tat social corporativa, doncs.

Fins a quin punt som responsables dels proble-

forts vincles que establim amb la família. Per a conti-

Cal posar l’ètica al centre de l’empresa. Quan faig un

mes personals?

nuar millorant, cal estructurar les relacions humanes i

curs, noto que les classes toquen la persona fins al moll

Sovint, inconscientment, ens castiguem. Moltes de

econòmiques perquè no creixin les diferències entre les

de l’os. No costa liderar quan saps que el que fas és útil.

les coses negatives que ens passen les cerquem, per-

persones. Cada cop hi ha més distància entre classes

Els mediterranis tenim a la família els valors que hem

què moltes persones tenen una estructura psicolò-

socials: hi ha gent que viu en la pobresa fins i tot quan

d’aportar a l’empresa. Ens comprometem amb els nos-

gica que fa que, sentint-se víctimes, se sentin bones.

treballa. Disposem de la tecnologia i els diners necessa-

tres familiars i això ho hem de portar a l’àmbit públic.

Per això cerquen inconscientment el patiment. Hem

ris per a resoldre-ho.

Aquest són els valors de la nova economia. Si ho fés-

d’aprendre a governar la ment: som responsables

sim, en pocs anys incrementaríem la productivitat, i

d’allò que vivim. El dolor físic pot ser inevitable (com

Segons una enquesta publicada l’any passat per

molt més si ens embarquem en una economia verda i

moltes altres coses: emmalaltir, el cos que tinc...),

una empresa de recursos humans, 7 de cada 10

innovadora.

però el patiment psicològic és innecessari.

feliços al seu lloc de feina. El sorprèn?

És possible adaptar les nostres creences i pensa-

També volia preguntar-li per la idea del mal.

Sí, per la seva magnitud, però no em sorprèn si tenim

ments per a millorar el rendiment laboral?

Diu que no existeix.

en compte que el departament que s’encarrega del

Si comptem amb gent alegre i apoderada, això ha de

Tenim una visió dual del món, però no és així. Si par-

personal de l’empresa rep el nom de recursos humans.

funcionar millor. Allò que cadascú experimenta és

lem de llum i foscor, els fotons [partícules portado-

Tracta la gent com si fos un recurs, no com perso-

el que produeix els seus sentiments. S’ha d’ensenyar

res de llum visible] existeixen, però no pas els foscons.

nes, i no s’adapta a les necessitats dels treballadors.

a què les persones es parlin bé entre elles i en tinguin

L’estupidesa i la saviesa no existeixen, sinó gent que

Quan cadascú entén quin és el seu rol dintre de la

cura. Governar la ment és governar els sentiments.

en té molt poca, de saviesa; només existeix la intel·

companyia i l’assumeix voluntàriament com a pro-

Només així s’aconsegueix una plantilla motivada i que

ligència més o menys expressada. L’espifiem molt

pi, les coses van més bé. Si no, es generen enfronta-

sap estimar, servir. Hi ha una relació directa entre les

perquè mirem el món com el mirem. Durant segles

ments entre la plantilla i la direcció. També hi ha una

creences, el benestar personal i empresarial i la pro-

hem comprat esclaus, s’ha discriminat la dona...

manca de lideratge: tenim gent que mana, però que

ducció. És senzill: sentim allò que pensem. Després de

Avui, discriminem per la capacitat econòmica. No és

no sedueix i que no sap explicar per què l’empresa és

dos mesos d’entrenament als cursos que impartim, la

maldat, és manca de saviesa. Tothom fa el que pot

interessant. Molts van a la feina per obligació, no pas

vida és més fàcil. Encara que la meditació és un hàbit

amb allò que sap. Si crec en el mal, he de lluitar con-

per compromís.

molt freqüent al món oriental, el meu equip i jo donem

tra ell, o en seré còmplice. Si crec en el mal, lluitaré i

solucions diferents a la meditació i adaptades a les cul-

la meva vida s’omplirà de violència, és això el que vull

tures mediterrànies.

per a mi?

sarial?

Quines són les eines bàsiques per a la gestió de

Quin missatge donaria a les empreses per a

El lideratge és la capacitat d’encomanar un somni en-

les emocions?

endegar la nova etapa que iniciem després de

tre les persones que treballen amb nosaltres. No estic

El pensament, el poder de la ment. La gran majoria no

la pandèmia?

d’acord amb la dita que diu que l’ull de l’amo engreixa

sap per què es generen els sentiments, per què expe-

Cal recuperar l’orgull de ser empresaris. Gràcies a

el cavall, perquè un control excessiu impedeix que les

rimentem allò que sentim. El primer que s’ha de fer és

nosaltres, la riquesa i el benestar es multipliquen. Si

persones assumeixin responsabilitats. No se les ha de

canviar la nostra manera de pensar. Està demostrat

ens centrem en potenciar el benestar, la riquesa en

vigilar. El líder ha de ser capaç d’enamorar, mentre pen-

científicament per la psicologia cognitiva-conductual.

serà la conseqüència. Som útils. •

treballadors espanyols amb contracte fix no són

Precisament, un dels seus llibres és Lideratge
conscient. Què és i com millora el dia a dia empre-
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Teletreball.
Implicacions tècniques i personals

L’ESTAT D’EMERGÈNCIA HA OBLIGAT LES EMPRESES A ORGANITZAR LA FEINA DELS SEUS EMPLEATS PER PODER TREBALLAR DES DE CASA. ELS
DEPARTAMENTS INFORMÀTICS S’HAN HAGUT D’ADAPTAR RÀPIDAMENT A LA SITUACIÓ JA QUE ALLÒ QUE S’ANOMENA TELETREBALL NOMÉS ÉS POSSIBLE
GRÀCIES A LA INCORPORACIÓ DE NOUS MITJANS INFORMÀTICS QUE PERMETEN COMUNICACIONS DE MANERA REMOTA. PER TANT EL TREBALL DES DE
CASA TÉ UNA PRIMERA IMPLICACIÓ TÈCNICA, PERÒ TAMBÉ CANVIA ELS HÀBITS DE VIDA I DE TREBALL DE MILERS DE PERSONES.
REDACCIÓ

Implicacions del teletreball

panys agilitza molt les gestions entre els departa-

la desconnexió digital. El primer punt que es recull

Q

ments una vegada a la feina. Trepitjar l’empresa i la

en aquest nou avantprojecte és el concepte de vo-

uan treballem des de casa és inevitable

comunicació humana amb els companys continua

luntarietat. El teletreball ha de ser voluntari pel tre-

la barreja entre la vida privada i la vida la-

essent necessària. La fórmula mixta, és a dir tre-

ballador i s’haurà de pactar a través d’un acord per

boral. Això ho saben molt bé tots els au-

ballar uns dies des de casa, podria acabar essent la

escrit en el qual caldrà incloure el material, la com-

tònoms que fa molts anys que treballen des del seu

que s’imposi en la majoria de casos. Les empreses,

pensació de les despeses, l’horari i els mitjans de

domicili particular. Per això és fonamental crear un

amb els treballadors a casa, podrien arribar a reduir

control de la feina. Un aspecte que ha portat certa

espai de treball, un lloc a casa que sigui l’oficina. No

espais d’oficines o fins i tot a prescindir del lloguer

polèmica ha estat precisament determinar qui es

cal que sigui un espai espectacular, només un racó

de despatxos i sales. Descobrir i aprendre a utilitzar

fa càrrec dels costos. En aquest aspecte la norma

on tenir les eines i també on deixar els problemes

eines virtuals per fer reunions pot estalviar també el

és clara en el sentit de què es parla de dret a la com-

quan toca. Per treballar es necessita cert aïllament i

pagament de molts bitllets d’avió, factures d’hotel,

pensació total, és a dir que l’empresa haurà de pagar

això no sempre és possible per exemple si tenim fills

dietes i quilometratge a les companyies.

la totalitat de les despeses que es derivin del teletreball. En qualsevol cas, sempre que tècnicament la

petits. L’avantatge del teletreball és que en molts
casos podem establir nosaltres mateixos els horaris
i buscar aquella franja del dia per a fer determinades

Eines per facilitar la comunicació
i fer reunions des de casa.

mesura sigui possible, el teletreball s’haurà d’aplicar
abans de la tramitació d’un ERTE. També es parla
dins aquest avantprojecte del dret al teletreball per

tasques que requereixin més concentració.
Si bé aquestes eines ja existien, actualment amb

força major familiar. En aquesta situació el treball

Actualment la feina entra a casa. Tothom qui tre-

l’aparició de la pandèmia i, a conseqüència, el con-

a distància es limitaria al 60% de la jornada, és a dir

balla fa conferències o webinars per Internet. Això

finament, són molts els que les han descobert i les

3 dies a la setmana. La intenció és procurar que el

vol dir que hem de tenir cura de la pròpia imatge i

han après a utilitzar de manera més o menys natu-

teletreball no fomenti la desigualtat entre treballa-

del fons de pantalla que posem davant dels nostres

ral. La sorpresa per a la majoria ha estat que fer les

dors en aspectes salarials o en les possibilitats de

interlocutors. Tot és comunicació. Per exemple, si

reunions online en pot augmentar l’eficàcia ja que

promoció. És important tenir en compte també al-

quan parlem remotament amb els nostres com-

treballar des de l’ordinador vol dir que es tenen tam-

tres temes relacionats amb possibles lesions a casa

panys de treball estan veient darrere nostra que te-

bé totes les dades a mà per donar resposta als temes

per determinar en quins casos han de ser considera-

nim unes prestatgeries amb els llibres i papers mal

de forma immediata. Un dels problemes de treballar

des o no accidents de treball. La patronal advertia

posats i desordenats, això pot estar dient coses de

a distància és la gestió dels arxius i dels projectes

sobre una regulació massa estricta que pugui fer

nosaltres. Cal tenir cura de l’escenari des del qual co-

compartits. Amb els empleats a casa molts han tin-

menys atractiu el teletreball i va posar sobre la taula

municarem amb la resta de l’equip.

gut l’oportunitat de descobrir diferents plataformes

un aspecte que no és menor: una normativa massa

que aporten solucions molt eficients per gestionar

rígida podria obrir la porta a contractar la feina a pa-

tasques i compartir projectes.

ïsos de baix cost. Aquesta fórmula ja fa temps que

Teletreballar ha arribat de cop però ha vingut per

l’apliquen empreses molt conegudes de telefonia o

quedar-se a les nostres vides. Té avantatges evidents que poden implicar estalvi de temps, de diners
i fins i tot de contaminació a les ciutats. Això és molt

Avantprojecte de llei del teletreball
o del Treball Distància

d’informàtica.
Les crisis acostumen a convertir-se en acceleradors

evident per les persones que perden moltes hores
Durant l’Estat d’Alarma les empreses es van abocar

dels canvis. Treballar des de casa és una realitat i les

les ciutats. Altra cosa és la productivitat. La majoria

al teletreball de manera improvisada. Actualment

empreses hauran d’aprendre a adaptar els seus sis-

de persones estan d’acord que a l’oficina es treba-

el Govern està preparant un avantprojecte de llei en

temes de treball a una societat, en la qual sigui de-

lla de forma més eficient. Potser perquè encara les

el qual es defineixen els conceptes i es desenvolupen

gut al Covid-19 o per altres causes, les comunicaci-

xarxes de comunicació són primitives i accedir als

alguns aspectes que ja estaven inclosos en l’Estatut

ons virtuals i el treball a distància serà ja una realitat

servidors de les empreses pot alentir els processos.

dels Treballadors i també dins la Llei de Protecció de

ineludible per totes les organitzacions. Caldrà fer

D’altra banda, la comunicació directa amb els com-

Dades de l’any 2018, en la qual ja s’establia el dret a

front a aquest nou desafiament. •

Donem servei tant a
l’empresa instal·ladora
com al particular
C. Castellfollit 13-14, Pol. Ind. Els Dolors.
T: 93.878.47.11
MANRESA - 08243
comandes@sencor.cat

Som distribuïdors de les primeres marques en:
• Calefacció
• Biomassa.
• Calderes.
• Sanitaris.
• Aire acondicionat.
• Banys.
• Geotermia.
• Accessoris
• Aerotermia.
per a llauneria.

C. Ripoll 14, Pol. Ind. Mas Beuló
T: 93.889.28.42
VIC - 08500
comandesvic@sencor.cat

C. dels Enamorats, 66
BARCELONA 08013

T: 93.512.30.22
comandesbarcelona@sencor.cat
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de la seva jornada entre els embussos a l’entrada de
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Reducció de temps de
resposta en la fabricació.
Sistema de gestió QRM

Dinàmica de sistemes. Variabilitat del
producte i saturació de les màquines.

QRM ÉS UN SISTEMA DE GESTIÓ QUE VA NÉIXER A LA UNIVESITAT DE WISCONSIN-MADISON L’ANY

El temps de lliurament, o els Lead Times, venen molt

1993. L’ANY 2012-2013 ES CREA LA XARXA EUROPEA DE QRM INSTITUTE I QRM INSTITUTE SPAIN, PERÒ

influenciats per dues variables fonamentals: la satu-

HEM D’ESPERAR FINS L’ANY 2014 PER TROBAR LA PRIMERA APLICACIÓ DE QRM DINS UNA EMPRESA

ració en la utilització dels equips i la variabilitat del

DE L’ESTAT ESPANYOL. UNA METODOLOGIA DE TREBALL RELATIVAMENT NOVA QUE VE A ATACAR

producte. La llei de Little i la llei de Kingman demos-

ELS COSTOS DE PRODUCCIÓ NO NOMÉS A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓ DE PERSONAL DIRECTE, SINÓ

tren aquesta realitat des d’un punt de vista matemà-

QÜESTIONANT ELS COSTOS DE GESTIÓ I D’ESTRUCTURA. MENTRE LEAN MANUFACTURING S’APLICA

tic, però una de les conclusions pràctiques que surt

A PRODUCCIONS AMB LOTS MOLT GRANS I POCA VARIABILITAT, QRM ÉS CAPAÇ DE FER MÉS ÀGILS

de la teoria és que si tenim les màquines saturades

AQUELLES PRODUCCIONS EN LES QUALS LA VARIABILITAT, ÉS A DIR LA PRODUCCIÓ DE MOLTES

els temps d’espera s’enfilen fins a l’infinit. Hem de

REFERÈNCIES DE PRODUCTES O LA FLEXIBILITAT DAVANT ELS CANVIS INESPERATS DE LA DEMANDA,

tenir en compte també que una baixa utilització de

HA DE SER UN AVANTATGE COMPETITIU I NO UN PROBLEMA A EVITAR.

les màquines vol dir no poder amortitzar les inversions fetes. Per tant és necessari una gestió equilibrada entre una saturació excessiva, que ens allarga els
temps d’espera dels clients i una poca utilització que
no ens permet una amortització correcta de les in-

REDACCIÓ

Equips polivalents i cèl·lules
de treball autònom.

S

Posar el focus en el temps de lliurament i no
tant en el cronometratge d’una operació.

versions. Una segona conclusió no menys important
és que reduir la variabilitat del producte ens porta a
poder reduir els inventaris. La realitat actual de mol-

ovint ens podem trobar que una feina que in-

Tradicionalment a les empreses s’ha mirat que les

tes empreses és que la personalització dels models

corpora només tres hores de treball efectiu,

coses es facin bé i que cada persona faci molta feina

i la flexibilitat en els lliuraments són una realitat i

pot tenir un temps de lliurament al client de

per unitat de temps. Per tal de reduir els Lead Times

s’han de convertir en un valor pel nostre negoci en

tres dies. Terminis llargs normalment vol dir haver

o temps de lliurament de forma permanent, QRM

forma de servei al client. Quan això passa podem re-

de gestionar urgències, la necessitat d’hores extra-

proposa deixar de mirar només el cronometratge

duir els temps d’espera dels clients i baixar la pressió

ordinàries, molta planificació, moltes reunions i un

del procés concret i posar el focus en l’eficiència de

a les línies baixant la saturació. Evidentment la rea-

augment de l’estoc circulant amb pèrdua d’espai útil.

tot el flux de la comanda fins que arriba al client. No

litat ens diu que moltes vegades és difícil combinar

QRM proposa unitats cel·lulars que implementin els

serveix de res fer una operació molt ràpid si tenim

aquests elements a la pràctica, però hem de saber

processos complerts. Es proposa passar de l’especi-

les peces mig processades una setmana esperant

que la variabilitat en el producte i la saturació de les

alització a la versatilitat, és a dir evolucionar cap a la

al magatzem perquè la màquina que fa la següent

màquines són dues palanques que podem fer servir

creació d’equips formats per persones que tenen una

operació està saturada. QRM proposa que el rendi-

per a millorar els temps de lliurament i acostar-nos

àmplia gamma d’habilitats. En definitiva limitació

ment individual no és tan important, i que per altra

als temps de resposta que el client demana, en un

de departaments, una reducció de l’alçada de l’orga-

banda cal donar més pes a indicadors de rendiment

context en el qual la flexibilitat i la personalització

nigrama ( la comunicació vertical és molt més lenta

dels equips de treball autogestionats que estiguin

són cada vegada valors més importants. Finalment

que la horitzontal) i finalment la creació de cèl·lules

alineats amb les necessitats que demana el client.

hem de tenir en compte que per optimitzar aquest

QRM, amb equips d’alt rendiment autònoms, auto

QRM ensenya que a les empreses augmenten els

canvi d’orientació necessitem menys jerarquies, or-

dirigits, amb objectius clars i enfocats a processos

costos no perquè es treballi poc, sinó per un mal ús

ganigrames més horitzontals i la creació d’equips de

complerts.

del temps i una organització poc efectiva.

treball autònoms i polivalents. •

Portes
Automatismes
Baranes
Càmeres
PORTES

Fabricació portes:
Enrotllables
Basculants
Seccionals
Batents
Corredisses

AUTOMATISMES

MANTENIMENT

Motors per a tot tipus de portes
Bateries
Plaques solars

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

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

Tel./Fax 93 872 15 00
Tel. Urgències 639 080 071
comunitats@portesfernandez.com
www.portesfernandez.com

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

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

castanyplastics.com

JORDI CABANAS
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Maquinària agrícola.
Oportunitats de negoci
per empreses locals
LES EMPRESES RELACIONADES AMB LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA A CATALUNYA FACTUREN AL VOLTANT DE 160
MILIONS D’EUROS I DONEN FEINA A UN MILER DE TREBALLADORS REPARTITS EN EMPRESES QUE ES CONCENTREN PRINCIPALMENT A LA ZONA DE LLEIDA, OSONA I EL BAGES, ENTRE ALTRES. AL SECTOR HI HA MOLTES
EMPRESES PETITES I MITJANES, UN 60% DE LES QUALS EXPORTA REGULARMENT. A NIVELL INTERNACIONAL,
LA PRODUCCIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA ESTÀ FORMADA PER GRANS EMPRESES MULTINACIONALS, DE TAL
MANERA QUE LA MEITAT DEL MERCAT ESTÀ DOMINAT PER AQUESTES MARQUES. EN ELS DARRERS ANYS HAN
APAREGUT EMPRESES QUE APORTEN NOVES TECNOLOGIES AL SECTOR I QUE LI DONEN UN POTENCIAL DE CREIXEMENT QUE S’HA DE CONSOLIDAR EN ELS PROPERS ANYS.

HIDRÀULICA I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

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

Tel 93 877 21 79

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

www.mecaniquesbover.com

SOM DISTRIBUÏDORS OFICIALS A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
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REDACCIÓ

UNA RÀPIDA RECUPERACIÓ DEL SECTOR DESPRÉS
DE L‘ATURADA. PLA RENOVE 2020.

E

l mercat del sector de la maquinària agrícola, després de patir els efectes
de l’aturada per la Covid-19, actualment experimenta senyals clars de recuperació. És una bona notícia que al mes d’abril s’experimenti un aug-

ment del 34% respecte al mes de març, en plena crisi del Covid-19. La caiguda del
mes d’abril respecte al mes de febrer, abans de la pandèmia, es redueix només a
un 25%. Les mesures preses per les empreses han permès, de mica en mica, reprendre l’activitat i començar una recuperació que ha de ser progressiva i que es
manté a un bon ritme. Aquesta evolució positiva del mercat al mes de maig s’ha
la i en què es produiran els ajustaments necessaris per part de les Administracions. En aquest sentit val la pena remarcar que el passat 13 de juny es va publicar
al BOE una Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es
convoquen les ajudes que corresponen al Pla de Renovació del Parc de maquinà-

JORDI CABANAS

anat traslladant a les empreses que confien també en l’ajuda d’un bon any agríco-

Exposició de tractors.

ria agrícola per l’any 2020 (Pla Renove). Hi ha cinc milions per a la renovació de
tractors i tres per a adquirir maquinària agrícola diversa. L’objectiu és ajudar a la
pagesia a adquirir maquinària més eficient, més segura, amb més respecte pel

i Comerç de Maquinària Agrícola (Apricma) destaca que les empreses de maqui-

medi ambient i que incorpori les noves tecnologies a les explotacions.

nària agrícola de la zona de Lleida són Pimes que actualment estan exportant a
tot el món. Les innovacions i la millora dels productes, fruit del seu treball amb els

TRADICIÓ I OPORTUNITATS EN UN MERCAT GLOBALITZAT.

agricultors locals, són una oportunitat per ser més competitius a l’hora de vendre

Ara que malauradament és notícia el tancament de la planta de Nissan a la Zona

a altres països. La majoria d’aquestes empreses de les comarques de Ponent són

Franca, podem recordar que l’any 1955 Motor Ibérica SA posà en funcionament la

petites i mitjanes, amb un promig de deu a dotze treballadors en plantilla, tot i

primera planta de l’Estat per a la fabricació de tractors que comercialitzaria amb

que hi ha alguna firma que pot arribar al centenar d’empleats.

la més que famosa marca Ebro. L’any 1965, fruit de la col·laboració amb Massey
Franca de Barcelona. Els motors dels tractors passaran a ser Perkins a partir dels

ELS REPTES DEL FUTUR EN LA INDÚSTRIA
DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

anys 70. Al començament dels anys noranta, Ebro va ser comprada per la marca

En els darrers anys hi ha hagut canvis molt importants en el sector i aquesta és la

Kubota. Els antics espais de Motor Ibérica SA formen part de la planta de Nissan

tendència que s’ha d’esperar de cara al futur proper. La globalització dels mercats

a Barcelona. Actualment, el negoci de la maquinària agrícola és molt competitiu

porta a la necessitat d’ajustar al màxim els costos de producció. Queden enca-

i està dominat per grans marques. L’agricultura de precisió i el ventall de noves

ra per automatitzar algunes operacions, com per exemple la recollida de fruita

tecnologies que s’apliquen a la maquinària actual, la digitalització, l’automatit-

i de les hortalisses que no van destinades a la transformació industrial. Segura-

Ferguson, surt al mercat l’Ebro 160 i s’inauguren les noves instal·lacions a la Zona

zació, la robòtica i el Big Data obren la porta a l’agricultura com a servei on els
diferents tipus de lloguer seguiran tenint un lloc important, obrint una porta a
les empreses més petites per entrar en un sector de molta competència dominat
per grans multinacionals. La mecanització ja fa temps que fa la feina del camp
una mica menys dura, però actualment les noves tecnologies haurien d’ajudar a

LA MÉS GRAN EXPOSICIÓ DE
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA D’OCASIÓ

donar prestigi a l’ofici i a crear noves vocacions entre els joves.

EMPRESES LOCALS AL SERVEI DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA
Les empreses a casa nostra acostumen a ser representants oficials i concessionaris de les grans marques, però també ofereixen serveis de reparació de maquinària agrícola, industrial i forestal amb tallers propis i a domicili, oferint al mateix temps tots els serveis de manteniment, recanvis i accessoris. D’altra banda,
aquestes empreses fabriquen producte propi com preparadors, vibrocultivadors
i arades de molta qualitat i durabilitat. Les empreses de maquinària agrícola de la

AL COSTAT DE L’AUTOVIA A2 - FONDARELLA

província de Lleida són un exemple de firmes punteres en aparells de dispensació

www.vicensmaquinaria.com

de fitosanitaris. Destaquen també en la fabricació de picadores de llenya, tritura-

 973 600 450

dores o desbrossadores i també d’elevadors. L’Associació Provincial de la Indústria

www.transportsdebestiar.com

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

Transports de bestiar ROMA, S.L.

 info@vicensmaquinaria.com
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El disseny i fabricació de les instal·lacions ramaderes són clau per al benestar del bestiar.

Mostra de maquinària agrícola.

ment que en els propers anys podrem assistir a la robotització també d’algunes

d’informació i d’ajuda per fer més eficaços els elements com els fertilitzants, els

d’aquestes tasques. La política agrària europea i la societat actual empenyen cap

fitosanitaris i fins i tot l’aigua que serà cada vegada un bé més escàs. Es tracta de

a la preservació de l’entorn, la producció ecològica i la sostenibilitat. Més pro-

posar en marxa una agricultura anomenada de precisió, un nou repte per a les

ductivitat acompanyada de més seguretat en les operacions ens porten cap a la

empreses que fabriquen maquinària. Per tant, estem parlant d’un sector que té

robòtica i la utilització del Big Data, és a dir cap a la generalització de sistemes

fortes arrels en la història industrial de Catalunya, però que continua essent molt
dinàmic i que genera noves oportunitats per emprenedors de casa nostra. És un
negoci on la innovació i l’adaptació al client seran els valors més importants que
permetran a les empreses créixer, consolidant el mercat local i obrint-se pas cap a
l’exportació.

SOLUCIONS A MIDA PER A LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA I RAMADERA
El mercat actual ofereix moltes solucions per l’habilitació de coberts de múltiples
aplicacions i altres complements que s’adapten a totes les necessitats i que poden ser útils per a l’agricultura i la ramaderia, però també per a la indústria i altres sectors professionals. Des d’estructures que es poden muntar i desmuntar
fàcilment, oferint al mateix temps protecció davant les inclemències del temps i
robustesa fins a tots aquells elements, productes i solucions per incrementar la
rendibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes.

Servei al client

DISTRIBUÏDOR OFICIAL

C. Horta, 5 - 25137 CORBINS
Tel. 648 103 022
rjoveagricola@gmail.com

L’objectiu principal de les empreses que desenvolupen solucions per a l’agricultura és el d’ajudar els clients a desenvolupar el seu model de negoci, oferint les

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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principals innovacions del mercat per tal d’aconseguir la rendibilitat desitjada
en qualsevol explotació agrícola i ramadera, posant a disposició de l’empresari
equips de treball que aporten solucions per a la producció d’animals sans amb
major benestar i de forma més eficient en tot el procés de producció des de l’alimentació, estabulació, control climàtic però també la gestió de purins i de sitges.

Solucions claus en mà per a les instal·lacions ramaderes
Les empreses que ofereixen solucions claus en mà estan al mercat per donar una
resposta global al ramader que vol posar en marxa una explotació. Això vol dir
ajudar al disseny de la instal·lació, la fabricació dels elements que conformen els
murs i el cobert, juntament amb el subministrament de tot el que fa falta per tirar
porta a terme el manteniment de l’explotació ramadera, realitzant les reformes
que facin falta per adaptar les explotacions a les noves normatives o si calen canvis d’orientació productiva.

JORDI CABANAS

endavant amb èxit una explotació: ventilació, aigua, llum i calefacció. També es

L’empresa Coesbag ofereix tot tipus de túnels per al bestiar.

Coberts amb múltiples aplicacions
El líder europeu en aquest tipus de solucions és la marca Toutabri de Richel Group,

una lona revestida. Aquestes construccions compleixen les normatives europees

una marca francesa que ofereix un ventall de solucions complertes en hivernacles

tant a nivell de seguretat com a nivell mediambiental. Són una solució ideal per

i cobertures sobretot aplicables al sector agrícola però també per a la construcció

construir un magatzem modular, eficaç i amb un cost prou baix.

i la indústria. Els túnels per utilitzar com a magatzem són ideals per al sector agrícola. Es poden aplicar per resguardar tot tipus de material, i també per a la cria de

En funció de la necessitat i de la fase productiva les empreses ofereixen productes

bestiar oferint confort i ventilació als animals. Els hangars agrícoles es poden am-

específics per poder compaginar el benestar animal, el respecte al medi ambient

pliar i desmuntar amb facilitat. Estan fets amb una estructura d’acer galvanitzat i

tenint en compte la productivitat de l’explotació agrícola. •

TOUTABRI és una
construcció metal·lotèxtil modular
i de muntatge ràpid.
Respon a les necessitats d’emmagatzematge i protecció dels professionals
de la indústria, la construcció, les
col·lectivitats i l’agricultura.
C/ Ponent, 1 - Avinyó
938 388 991 - info@coesbag.com
www.coesbag.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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Les plantes de compostatge.

Model d’excel·lència i de qualitat

Per això no s’incorpora mai aire forçat, el qual tot i
accelerar el procés provocaria deshidratació de la

APROXIMADAMENT LA MEITAT DE LES NOSTRES DEIXALLES DOMÈSTIQUES SÓN RESTES ORGÀNIQUES

matèria orgànica, pujades de temperatura per so-

I QUAN AQUESTES DARRERES VAN A PARAR A UN ABOCADOR SÓN UNA FONT DE PROBLEMES PEL

bre de 70ºC, i per tant ens donaria com a resultat un

MEDI AMBIENT. ACTUALMENT HI HA MOLTES EMPRESES, AMB UN NIVELL D’EXCEL·LÈNCIA MOLT ALT,

compost de menys qualitat. Després de tot aquest

QUE SÓN CAPACES DE TRANSFORMAR AQUESTS PROBLEMES EN OPORTUNITATS. LA BONA NOTÍCIA

procés s’obté un compost madur i estable que pot

ÉS QUE LA MATÈRIA ORGÀNICA, UNA VEGADA RECUPERADA I RECICLADA, ES POT CONVERTIR EN

ser comercialitzat com adob o com a corrector de

COMPOST. AQUESTA FEINA LA FAN LES PLANTES DE COMPOSTATGE.

sòls.
Actualment existeix una Associació d’Empreses de
Compostatge de Catalunya. Dins els seus objectius

REDACCIÓ

està el de donar suport a les plantes de compos-

SERVEIS DE LES PLANTES
DE COMPOSTATGE

L

es empreses que gestionen les plantes de

cialistes també en tractaments microbiològics que

tatge per tal que desenvolupin a tot el territori un

poden combatre les malalties produïdes per fongs

model de compostatge industrial capaç de donar

que poden afectar diferents tipus de conreus.

servei a una societat que hauria de ser capdavantera en l’aplicació de les polítiques ambientals de

compostatge poden tractar el producte des
de l’origen. És important saber que dins del

EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ DEL COMPOST.

la Unió Europea. Les empreses associades es pro-

ventall de serveis que ofereixen hi ha: el transport

Per tal que els microorganismes puguin descom-

posen l’excel·lència en els processos de compostat-

dels residus amb vehicles tipus banyera preparats

pondre la matèria orgànica, s’han de mantenir les

ge i la qualitat del producte final, i al mateix temps

condicions d’humitat i temperatura adequades i

desenvolupar l’activitat del compostatge com a un

també una concentració d’oxigen suficient. A la

procés industrial que generi un producte que con-

oví, cavalls, aus etc; les plantes de gestió de resi-

planta de compostatge de l’empresa Els Sots de

tribueixi a la sostenibilitat de l’activitat agrícola, la

dus poden ajudar en la gestió i valoració del residu.

Centelles (comarca d’Osona), el procés de madu-

fertilitat del sòl i la qualitat dels seus productes. Les

Qualsevol empresa que sigui productora de residu

ració òptima del seu compost, segons informen

plantes de compostatge desenvolupen una tasca

orgànic pot contactar una planta de compostatge

en la seva pàgina web, és d’uns quatre mesos. Du-

fonamental en el tractament òptim dels residus or-

per saber si aquest residu es pot utilitzar per ser re-

rant aquest temps el compost es volteja cada mes

gànics procedents de l’agricultura, la ramaderia, de

ciclat. El primer pas és descarregar la fitxa de dades

i mig i en cadascuna d’aquestes operacions es rega

la indústria alimentària o simplement dels residus

de productor de residus que habitualment es facilita

amb microorganismes. En aquest cas, la tecnolo-

domèstics que generem a casa. •

a la mateixa pàgina web de la Planta de Compostat-

gia d’aquesta planta permet piles de maduració

ge. Aquesta acció permet complir amb el protocol

del compost de 70 metres de llarg per 40 metres

d’acceptació que les plantes de compostatge, com a

d’amplada i 3,5 metres d’alçada, en total uns 8 o 10

gestors de residus, necessàriament han de complir.

milions de quilos de matèria orgànica. Unes mides

Els residus que s’admeten a la planta són aquells

espectaculars per una planta de compostatge tra-

que disposen de característiques agronòmiques i de

dicional, però que és possible degut a l’ús adequat

propietats que acreditin la seva adequació per pro-

de la microbiologia. Un altre element fonamental

duir un adob orgànic de qualitat. El laboratori que

és el control de la temperatura de tot el procés. A

realitza l’analítica dels residus haurà d’estar degu-

la planta de l’empresa Els Sots procuren mantenir

dament homologat pel Departament d’Agricultura,

el futur compost un mínim de 6 dies entre 60ºC i

Ramaderia i Pesca o bé per l’Agència de Residus del

65ºC, en tot cas sense que superi mai els 70ºC. Això

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de

permet mantenir l’activitat biològica del substrat,

Catalunya. Les empreses de compostatge són espe-

aconseguint un producte totalment higienitzat.

RECICLEM
RecOn Gestor de residus industrials

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

ELS SOTS

per fer transport de residus de gran tonatge; recollida de fems d’explotacions ramaderes de boví,

Operari treballant per mantenir el procés
del compost. Empresa Els Sots .

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 comerç local davant el repte
de la venda per internet

CATÀLEG D’APPS AL SERVEI
DEL COMERÇ LOCAL
Seguint el refrany que aconsella unir-se a l’enemic
que no es pot vèncer, les pròpies Administracions
s’han implicat donant servei al comerç en el seu pla

DURANT LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 HEM TINGUT TEMPS DE REFLEXIONAR SOBRE EL MODEL

cap a l’entrada al món digital. Per exemple, recent-

DE SOCIETAT QUE VOLEM. ELS PERILLS DE LA GLOBALITZACIÓ SOBRE LA SALUT DEL PLANETA S’HAN

ment l’Ajuntament de Girona va crear una aplicació

FET EVIDENTS I HAN EMERGIT NOUS VALORS I NOUS HÀBITS DE CONSUM. LA COMPRA LOCAL DE

gratuïta perquè totes les botigues de la ciutat pu-

PRODUCTES I ELS ALIMENTS DE QUILÒMETRE ZERO PODEN AJUDAR A REDUIR LA CONTAMINACIÓ.

guin oferir els seus productes online. Establiments

MANTENIR EL COMERÇ LOCAL POT SER UNA TAULA DE SALVACIÓ PELS CENTRES URBANS, ON LES

d’alimentació, moda, restauració, lleure i cultura,

BOTIGUES VERTEBREN L’ESPAI PÚBLIC I LI DONEN SENTIT. PER SOBREVIURE EN AQUESTS TEMPS

llar i salut tenen cabuda dins l’aplicació. Aquesta

DE CRISI, ALGUNS COMERÇOS HAN DESCOBERT EL MÓN DE LES APP I HAN VIST QUE UNA PART DEL

eina permet gestionar les comandes i escollir entre

NEGOCI TAMBÉ EL PODEN FER PER INTERNET.

el lliurament a domicili o la recollida a la botiga. En
ambdós casos, el pagament es farà directament al
comerciant. L’aplicació es diu “La Compra” i inclou repartiments gratuïts a domicili i vals descompte per
als usuaris. Per tal d’ajudar les empreses a prendre
decisions en aquest sentit, el Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya ha fet un recull de les
aplicacions de mòbil més destacades que poden ser
aptes per a diferents aplicacions. Per exemple, l’empresa LocalProductos té una App orientada a connectar el clients amb el comerç local. Aquest servei

WITTHAYA PRASONGSIN

està pensat per trobar aquelles botigues que tenen
un producte o una marca determinada, accedir a
descomptes i també obtenir opinions d’altres usuaris
per poder contrastar. L’aplicació es descarrega gratuïtament per part de l’usuari. Neryou és una altra
APP que també facilita trobar productes i serveis a

Les Apps és un instrument de suport per al petit comerç.

les botigues més properes. La venda a través de las
App ha estat també una solució perquè els restau-

REDACCIÓ

cessos i no només en la manera de vendre el producte.

rants poguessin treure alguna facturació mentre els

En la majoria dels casos són els mateixos clients amb

menjadors i les terrasses eren buits. Però estar en

nous hàbits de compra i noves necessitats que em-

aquestes plataformes implica pagar comissions més

a situació viscuda amb la Covid-19 no fa res

penyen poc a poc a avançar cap a una transformació

o menys elevades que es poden emportar una part

més que abocar el consumidor cap a la compra

digital del comerç local. Segons una darrera enquesta

important del marge que pugui tenir la venda, ja que

online i canvia de forma definitiva les regles de

feta per Nació Digital, la quantitat de persones que

el preu final del plat ha de ser el mateix que el de la

joc per al comerç local. Mentre que la botiga del barri

compren productes d’oci per Internet ha crescut un

carta. De tota manera, la venda a domicili sembla

té dificultats per sobreviure, la indústria del comerç

40% en els darrers 6 anys, passant de 2,5 milions a 3,5

ser un servei més que un restaurant ha d’oferir. Les

electrònic s’ha convertit en un dels negocis mes ren-

milions de catalans. De tota manera cal veure el pes

plataformes permeten ampliar el ventall de clients i

dibles del segle XXI. Les noves tecnologies han canviat

per diferents productes.

de repartiment.

cia de la compra per Internet sovint s’associa a més

En el camp de l’alimentació la compra online és molt

La venda per Internet ha de ser un canal més per la

comoditat per a l’usuari, però sobretot el client va a la

minoritària i no arriba al 5% del consum. En la ven-

botiga de barri i pels restaurants. Els avantatges de

xarxa buscant el mateix article o la mateixa marca a

da de roba el comerç electrònic té un pes molt mo-

la confiança, de la professionalitat del venedor i de

preus més baixos. Mentre les 10 empreses més grans

derat. Allà on la botiga virtual fa més competència

l’especialització són encara importants i en molts

del sector acaparen el mercat, la resta de comerços i

és sobretot en la informàtica i l’electrònica i, sobre-

casos el client vol veure i provar físicament el pro-

els nous emprenedors intenten adaptar-se a les no-

tot, els producte d’oci i cultura on se suposa que té

ducte, però cal no oblidar que una nova generació

ves modalitats de comerç imitant als que han tingut

un pes important la compra d’entrades. Tot i que les

que busca marques, preus i servei s’està abocant a

èxit o explorant noves vies de negoci. Hem de tenir en

dades en algun sector no són alarmants, els matei-

comprar a Amazon i aquest és un competidor difícil

compte que per a molts petits negocis el procés d’in-

xos comerciants veuen la competència online com

que caldrà veure si es pot combatre amb les seves

novació digital pot portar a fer canvis en tots els pro-

una amenaça creixent.

mateixes eines o cal buscar altres estratègies. •

INTERNET S’HA CONVERTIT EN LA
BOTIGA GLOBAL DEL SEGLE XXI

L

el panorama del comerç a nivell mundial. L’experièn-

confeccions

Roba per a l’hostaleria
Roba personalitzada
Davantals per a escoles
Av. Sant Jordi, 166 · 17800 Olot · Girona · Tel. 972 265 238

www.confeccionsmdgarrotxa.com

CLICK
&NET

TRUCA’NS
93 461 86 93 — 630 643 553

SERVEI DE NETEJA

Particulars, oﬁcines, empreses...

VINE A VEURE’NS
C. Sant Roc 69 (bxs) Torelló

EFICIÈNCIA, FIABILITAT
i CONFIANÇA

ENVIA’NS UN MAIL
clickinet.torello@gmail.com
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Especialitzats en fabricació
d’armadures per a la construcció

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

C. Taga 9 - 11
Pol. Ind. Talamanca
08509 Les Masies de voltregà

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

www.ferrallatsgester.cat

