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L’esforç per tirar endavant.
Durant les setmanes que vam estar confinats gairebé tothom va tenir temps de fer alguna o altra
reflexió del perquè de tot plegat, per justificar la situació d’estar tancats i per suportar-ho millor.
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Dèiem que “d’aquesta en sortirem més forts”, no ho sé si ho pensàvem amb massa convenciment,
però. D’aquí va sorgir l’eslògan “Tot sortirà bé”, i ben aviat tornarem a la normalitat. Molt encertats
no anàvem. Des de llavors han transcorregut uns quants mesos i sembla que res ha canviat i que no
hem après el suficient. El que sí hem comprovat és que seguim essent totalment vulnerables. Doncs
sembla ser que tornem a estar com al començament de la pandèmia.
Ens trobem una vegada més davant d’una situació delicada pel que es refereix a la salut i també a la

La indústria del metall i les
empreses auxiliars.
Un treball en equip

supervivència, però per a molts afrontar els reptes que van sorgint en el dia a dia és una obligació per

11 Medi Ambient

res. Les mascaretes de tot tipus, fins i tot les corporatives són un element més en el vestuari laboral.

Medi ambient i inclusió social:
tres iniciatives al voltant del
reciclatge

12 L’entrevista

Fina Puigdevall,

poder sobreviure.
No cal dir, que en quant a equipaments i organització, tots els sectors professionals han fet els deuAltres elements més estructurals com les pantalles que separen els espais, controls automàtics de
temperatura abans d’entrar a la feina, controls d’aforament als comerços... A les empreses han modificat els torns de treball del personal per evitar al màxim aglomeracions i s’han adaptat al teletreball
de vegades amb més bona voluntat que mitjans disponibles. Per això costa entendre que alguns negocis, com la restauració i el de la cultura, uns dels més castigats entre d’altres, després d’haver fer
inversions per condicionar els seus locals i complir amb les mesures establertes, els obliguin a tancar

xef i empresària

per un període de no se sap quan temps... Tots aquests sectors que s’han vist obligats a aturar la seva

14 Agroalimentària - Ramaderia

Estem vivint una situació prou difícil que ens obliga a extremar les precaucions, i això fa que tot ple-

activitat, necessiten algun tipus d’ajut per compensar les pèrdues econòmiques.

El sector agroalimentari: el més
important per a l’economia
catalana

gat ens provoqui encara més incertesa i confusió a l’hora de tirar endavant. Més difícil ho tenen en-

16 Formació - RRHH

És lamentable que amb la crisi en la que estem immersos, una bona part de la classe política es con-

cara tot el personal sanitari, tot i la bona feina i la seva actitud admirable per afrontar tot tipus de
situacions crítiques, ja que es troben en unes condicions laborals que deixen molt a desitjar.

Pròrroga dels ERTOS.
Oxigen per al món empresarial

verteixi en un problema enlloc de ser la solució. Puc entendre que aquesta situació no té precedents,

17 Campanya de Nadal

interessos tan personals com partidistes... Exigeixen sacrificis a les empreses, als treballadors, però

El producte gastronòmic.
Regalar una experiència
per als sentits

i gestionar-la no és un paper fàcil. Però d’aquí a veure i sentir discursos amb un vocabulari i comportament vergonyós, tot fent servir com a tema principal la salut de la ciutadania en benefici dels seus
ells segueixen i seguiran en el seu món de privilegis.
Sort que tenim empreses que cada dia estan al peu del canó i no malgasten cap esforç per seguir
treballant, si no els ho prohibeixen, corrent riscos, invertint en seguretat i posant temps i diners per
protegir la salut dels seus i de l’entorn on treballen. Algú va dir que el sentit comú és l’art de resoldre
els problemes i no de plantejar-los. •
Núria Garriga
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LES EMPRESES DE
NETEJA DAVANT
DE NOUS REPTES.
DESINFECCIÓ I
ECOLOGIA
EN TEMPS DE COVID-19 LES EMPRESES DE NETEJA, TOT I QUE
PATEIXEN TAMBÉ LA INCERTESA DELS ALTRES SECTORS, S’HAN
CONVERTIT EN ESSENCIALS PER MANTENIR LES MESURES D’HIGIENE
I DESINFECCIÓ QUE CALEN PER TIRAR ENDAVANT I FER POSSIBLE LES
ACTIVITATS DURANT LES DIFERENTS FASES DE LA PANDÈMIA. LA
TECNOLOGIA I LA INVESTIGACIÓ HAN FET EVOLUCIONAR LA MANERA
DE NETEJAR I DESINFECTAR EN BASE A L’EFICÀCIA, LA SEGURETAT DE
LES PERSONES I LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL.

Neteges especials:
espais confinats (dipòsits, conductes...),
treballs verticals i per impacte d’aigua.

DAISA NETEJA I MANTENIMENTS, SL
C/ SAU N5 — 08503 GURB

info@daisa.eu
93 889 18 59
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TETIANA SHYSHKINA · UNSPLASH

«

LES EMPRESES DE NETEJA SÓN
ESSENCIALS PERQUÈ ELS ALTRES
SECTORS PUGUIN SEGUIR AMB LA
SEVA ACTIVITAT. LA PANDÈMIA
ACTUAL FA QUE TOTES LES
EMPRESES DE NETEJA S’HAGIN HAGUT
D’ESPECIALITZAR I FORMAR EL SEU
PERSONAL PER PODER DESINFECTAR
LES SUPERFÍCIES DE POSSIBLE
CONTAMINACIÓ DE CORONAVIRUS»

Els productes de neteja són essencials per una bona higiene.
REDACCIÓ

S

egons les dades de l’estudi fet per EFCI, la federació que representa la

Neteja industrial en època de COVID-19

indústria europea de la neteja, el sector va donar feina a 4,10 milions
de treballadors a Europa, repartits en més de 283.000 empreses. A

Actualment les empreses de neteja són essencials perquè els altres sectors pu-

l’Estat espanyol es comptabilitzen més de trenta mil empreses, el 68%

guin seguir amb la seva activitat. La pandèmia actual fa que totes les empre-

de les quals són empreses de 2 a 9 treballadors. A Catalunya el sector està for-

ses de neteja s’hagin hagut d’especialitzar i formar el seu personal per a poder

mat per 4.973 empreses, el 80% de les quals tenen menys de 5 treballadors i en

desinfectar les superfícies de possible contaminació de coronavirus. Per altra

total facturen al voltant de 1.400 milions d’euros. Un sector atomitzat, però fo-

banda, però, el sector es fa ressò també de les dificultats a les quals ha hagut

namental per l’economia. La darrera edició de l’Observatori Sectorial DBK d’In-

de fer front, des de la declaració del primer estat d’alarma a Espanya. Un dels

forma, publicat el desembre de 2019, recull que el sector de la neteja va facturar

col·lectius que s’hi ha pronunciat ha estat l’Associació Catalana d’Empreses de

a Espanya 10,43 milions d’euros el 2018, un 2,9% més que l’any anterior. D’acord

Neteja (ASCEN). En una entrevista concedida a TV3 el setembre passat, el seu

amb Informa, darrere d’aquestes dades hi hauria una transformació progressi-

president, Josep Tres, va posar damunt la taula la situació dels serveis professi-

va en funció de les demandes del mercat, que ha evolucionat des de la prestació

onals d’aquest àmbit. “Es pot tenir la sensació que, amb la represa de l’activitat,

de serveis tradicionals de neteja fins a oferir una gamma completa de serveis

tot ha tornat a la normalitat, però no és així: les empreses enfocades en la nete-

especialitzats, amb una acceptació que va a més. Malgrat tot, les previsions

ja del sector de la restauració i hotels ho estan passant molt malament”, va ma-

apunten a un lleu alentiment en l’increment del volum de negoci, amb una esti-

nifestar, bo i afegint que les companyies que ho tenien més bé eren aquelles que

mació del creixement del 2,6% el 2019 i de l’1,9% per al 2020.

centraven la seva activitat en el “sector sanitari, les residències i l’alimentació”.

Venda a empreses i particulars

QUÍMICS
Disposem de tot tipus
de productes de neteja i higiene

C. Navarra, 15 entl.
08242 MANRESA
Tel. 93 872 67 69
lcnet@netegeslcnet.com
www.netegeslcnet.com

CLICK
&NET
SERVEI DE NETEJA

Particulars, oﬁcines, empreses...

SERVEI DE NETEJA
C. PROGRÈS 17-19 RIPOLL
972 701 564 / 678 621 162
info@nerinet.es / www.nerinet.es

EFICIÈNCIA,
FIABILITAT
i CONFIANÇA

PRODUCTES
Gel, mascaretes, desinfectants…

TRUCA’NS
93 461 86 93 — 630 643 553
VINE A VEURE’NS
C. Sant Roc 69 (bxs) Torelló
ENVIA’NS UN MAIL
clickinet.torello@gmail.com
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ZERO CINC

«

ACTUALMENT
EXISTEIXEN DIFERENTS
PROCEDIMENTS I
TÈCNIQUES DE NETEJA
INDUSTRIAL, EN FUNCIÓ
DEL TIPUS D’INDÚSTRIA
I DE LA MAQUINÀRIA
QUE ES FACI SERVIR»

Una bona desinfecció és clau pe prevenir possibles contaminacions.

Neteja industrial al servei de la seguretat i de l’ecologia.
Actualment existeixen diferents procediments i tècniques de neteja industrial, en funció del tipus d’indústria i de la maquinària que es faci servir. La neteja
amb vapor sec és una tècnica de neteja i sanejament industrial mitjançant vapor
d’aigua a pressió. Aquest vapor a altes temperatures pot netejar, desengreixar
i desinfectar a la vegada. És un sistema ecològic ja que no necessita productes
químics. La tècnica per ultrasons és un altre sistema utilitzat per a neteja de
maquinària industrial de tot tipus i en tot tipus de sectors. En la neteja per ultrasons la màquina o l’objecte es col·loca dins d’un recipient, normalment d’acer
inoxidable, que conté un líquid conductor d’ultrasons. La tecnologia d’ultrasons
permet netejar també la part interior de la maquinària i pot ser utilitzada en una
gran varietat de materials, des d’acers inoxidables, alumini, llautó, però també
plàstic o fusta. Cal dir que és una tècnica ecològica perquè utilitza detergents
biodegradables. Actualment es comencen a comercialitzar productes de neteja
basats en tecnologia enzimàtica, és a dir amb elements biològics que ataquen
directament els bacteris amb productes de base natural sense impacte ambiental. Amb les darreres tendències sobre la indústria de la neteja, CMS Berlín és
una de les Fires sectorials més importants del sector i tindrà lloc entre el 21 i el

Les empreses de neteja la seguretat alimentària.
Quan es tracta d’indústria càrnia i del sector alimentari en general, les empreses de neteja són un element essencial per garantir la seguretat alimentària a
través de la implantació i seguiment de sistemes APPCC (Anàlisi de Perills i de

NETEGES JUBANY

24 de setembre de 2021.

Neteges Jubany són especialistes en neteja de mobiliari urbà.

higiene tècnica i industrial
Des de l’any 2004

Tel. 972 70 17 13
A/e higitec@xartel.net
Higi-Tec
Serveis d’Hostaleria del Ripollès S.L.
C. Joan Llimona, 10
Pol. Mas D’En Bosch
17500 Ripoll — Girona

Distribuïm productes químics
Alcornordeman i Salló
Ventall de productes
per combatre Covid-19.
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NERINET

«

EN EL SECTOR
ALIMENTARI LA NETEJA
ÉS UN ELEMENT
FONAMENTAL PER
GARANTIR QUE EL
PRODUCTE ARRIBA
AMB LA QUALITAT
NECESSÀRIA AL
CONSUMIDOR FINAL»

NeriNet ofereix serveis de neteja i manteniment.

Punts de Control Crítics). Aquest sistema de gestió determina les mesures ne-

Maquinària de neteja industrial en evolució constant

cessàries per a prevenir i controlar els diferents perills per la salut del consumidor. Les empreses especialitzades en aquests tipus de serveis han de seguir es-

Des que als anys 50 del segle passat es va introduir el pal de fregar, la maquinà-

trictament procediments de treball escrits de neteja i de desinfecció i garantir

ria ha evolucionat molt. La maquinària que hi ha al mercat és cada vegada més

el seu compliment. El procediment ha d’establir la freqüència de la neteja, els

especialitzada i està en evolució constant. Podem trobar màquines d’escom-

sistemes de desinfecció de les eines, els productes i com desinfectar les àrees

brar amb motor elèctric o fins i tot amb motor de benzina. Aspiradors professi-

crítiques, com poden ser les zones de vestuaris o d’higiene personal. L’objectiu

onals amb potències superiors als domèstics que són capaços també de recollir

de les indústries càrnies és disminuir la probabilitat de contaminació microbia-

líquids. Potser el que és més conegut, a les empreses i a les grans superfícies co-

na. En el sector alimentari la neteja és un element fonamental per garantir que

mercials, són les evolucions de les màquines de fregar industrials que hem d’es-

el producte arriba amb la qualitat necessària al consumidor final. El sector de la

quivar pels passadissos. Les innovacions actuals en la maquinària de neteja han

neteja ha entès que invertir en tecnologia i sostenibilitat pot augmentar la via-

pensat sobretot en automatitzar tasques i en fer més productius i eficaços els

bilitat dels negocis i per tant la rendibilitat de les empreses en el futur.

processos, però també en l’economia i en la sostenibilitat (reducció de consum
energètic i sobretot estalvi i reciclatge d’aigua), incorporant també la robòtica i

La neteja i desinfecció de les oficines

internet de les coses en la maquinària de neteja professional.

La neteja de les superfícies pren molta importància, no només per estètica sinó
també per motius de salut. La pols és transmissora de microorganismes i pot
provocar al·lèrgies en algunes persones. Per eliminar la pols es fan servir aspiradors o bé algun sistema mecànic. La gran majoria dels materials que hi ha ac-

Desinsectació, Desratització i Desinfecció,
les tres D del control de plagues

tualment a les oficines són de melamina, però també ens podem trobar amb
materials més complicats de netejar com entapissats, fusta massissa o mo-

El servei de desinsectació, desratització i desinfecció és d’una complexitat im-

quetes. En cada cas cal aplicar tècniques específiques i els productes adequats

portant i requereix d’empreses especialitzades i personal format. El servei de

per aconseguir el millor resultat. En els temps actuals més que mai cal tenir en

neteja que es coneix com DDD, és clau per al control de plagues i també per a

compte que les malalties respiratòries, i concretament el virus COVID-19, es

l’activitat econòmica. La desinsectació és l’eliminació efectiva de tot tipus d’in-

poden transmetre per via oral, per tant cal tenir en compte una desinfecció dels

sectes perjudicials. Per altra banda, l’objectiu principal d’una campanya de des-

auriculars dels telèfons i dels ordinadors personals per evitar contagis i trans-

ratització és mantenir la població de rosegadors dins del llindar de tolerància.

missió de malalties.

En aquest sentit cal dir que es pot tolerar els rosegadors quan no tinguin cap

Alerta!

Xemeneies netes
fora perill
Xemeneies netes, feina feta

www.santinet.es
T. 626 215 037

Control de Plagues
Desifecció Covid-19
Tractaments de Legionel·la
Tractaments de Protecció de la Fusta
 934 073 681
 covipla@covipla.com
 www.covipla.com
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repercussió negativa ni en la sanitat ni en el medi ambient. Actualment amb la
COVID-19 els virus han agafat molt protagonisme, però de fet les empreses de
neteja aporten solucions per diferents tipus de microorganismes patògens, com
bacteris, fongs o bé protozous. Per cada problema, activitat i tipus d’empresa
cal buscar solucions diferents. Les empreses dedicades al control de plagues són
també capdavanteres en la necessitat d’innovar i d’utilitzar noves tecnologies i
productes. La norma UNE 171210 de qualitat ambiental en interiors, estableix
els procediments d’actuació en el control de plagues. En base al control integral
del risc, la intenció és garantir que es minimitzen els perills per a la salut pública i
controlar el possible impacte negatiu sobre el medi.
La higiene es considera un requisit previ per la vida social i també per la salut. La
lluita mundial contra el coronavirus posa en valor la contribució de la neteja a
contenir la pandèmia i els processos de neteja organitzats professionalment són
cada vegada més importants per protegir de manera sostenible les aglomeraci-

«

LES INNOVACIONS ACTUALS EN LA
MAQUINÀRIA DE NETEJA HAN PENSAT
SOBRETOT EN AUTOMATITZAR TASQUES
I EN FER MÉS PRODUCTIUS I EFICAÇOS
ELS PROCESSOS, PERÒ TAMBÉ EN
L’ECONOMIA I EN LA SOSTENIBILITAT
(REDUCCIÓ DE CONSUM ENERGÈTIC
I SOBRETOT ESTALVI I RECICLATGE
D’AIGUA), INCORPORANT TAMBÉ LA
ROBÒTICA I INTERNET DE LES COSES EN LA
MAQUINÀRIA DE NETEJA PROFESSIONAL»

CONTROL DE PLAGUES
+25 anys d'experiència

Carrer Estació, 8,
17242, Quart (Girona)
info@goldcontrolplagas.cat
 www.gold-control.com

Cuidem la teva llar i el teu negoci,
sempre protegint el medi ambient.
Especialistes en l'exterminació de

PLAGUES DE TÈRMITS





661 452 547

DESINFECCIÓ

Eficàcia garantida per a taxes
de tolerància acceptables

Serveis
25 anys al vostre servei
1995 - 2020
El nostre sector és essencial
durant la pandèmia

Borges Blanques, 16
Pol. Ind. La Borda
08140 Caldes de Montbui
Tel. 938 648 545
gerent@netegesjubany.com
www.netegesjubany.com

Rentat interior de contenidors de càrrega
posterior i lateral
Neteja exterior de tot tipus de contenidors
Desinfecció COVID19
Neteja d’àrees soterrades
Rentat de zones de vianants
Neteja de mobiliari urbà
Baldeig i reg de carrers
Neteja de pintades de grafit

NETEGES JUBANY

ons urbanes, la mobilitat, però també els centres productius. •

Una curosa neteja dels espais públics és fonamental per la bona salut dels vianants.

 Atenem urgències 24h

La indústria del metall i les empreses auxiliars.

Un treball en equip

LES DARRERES DADES DE L’INE MOSTREN QUE A CATALUNYA HI HA 20.000 EMPRESES RELACIONADES AMB EL SECTOR, DONANT
FEINA A UNES 300.000 PERSONES ENTRE ASSALARIATS I AUTÒNOMS. DES DEL PUNT DE VISTA DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ, EL
SECTOR GENERA PROP DEL 40% DE LES INVERSIONS QUE ES REALITZEN EN INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A CATALUNYA. LES EMPRESES
QUE MANUFACTUREN PRODUCTES DEL METALL TREBALLANT CONJUNTAMENT AMB ELS SECTORS AUXILIARS, ES TROBEN DAVANT
UNA COMPETÈNCIA GLOBAL, UNS MERCATS MOLT DINÀMICS I UNS CLIENTS CADA VEGADA MÉS DIFÍCILS DE FIDELITZAR.

L’EMPRESA AL SERVEI DE LA INDÚSTRIA
Pol. Ind. Can Guinyola, Nau 5-6
08680 GIRONELLA
93.825.05.41 – 656.29.44.54
info@mommn.com

MUNTATGES I MANTENIMENTS INDUSTRIALS · REPARACIONS · SOLDADURA · ELECTRICITAT
MECANITZATS · SERRALLERIA FERRO – INOX · CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES · PROJECTES

www.mommn.com

MUNTATGES INDUSTRIALS

Tot tipus de canonades
Manteniments industrials
Treballs amb ferro i inox
Caldereria
Feines amb cisalla i plegadora

C. Ponent, 5. Pol. Ind. Can Pruna
17421 RIUDARENES - GIRONA

 872 261 119  info@orpisl.com
 615 173 163 / 692 02 01 47

orpisl.com

JORDI CABANAS
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Les empreses de mecanitzat
abriquen producte per sectors industrials
molt diversos. Aquestes empreses normalment no estan orientades al mercat
de l’usuari final, és a dir no acostumen a

tenir producte propi. Per tant, les seves estratègies
de creixement estan determinades per la demanda dels seus clients que poden ser fabricants de
productes intermedis, o bé directament les marques amb producte propi. La necessitat de precisió
comporta una major complexitat de la maquinària.
Dins dels processos de fabricació de peces, el mecanitzat és un dels procediments que permet produir
elements amb una geometria, unes dimensions i
uns acabats superficials de diferents nivells de complexitat. Baixant a nivell de la unitat a mecanitzar,
una constant de la demanda del mercat actual és
l’increment de les exigències de precisió en totes
les característiques de la peça, tant en les seves diperfície. Alberto Llopis, responsable de màrqueting
a MIPESA GRUPO EMPRESARIAL, en un article a la
revista Metalmecánica, fa referència que el desenvolupament tècnic de la maquinària és el primer

ORPI SL

mensions com en els elements cosmètics de la su-

ORPI sl, fan manteniment de tot tipus de canonades.

pas per donar resposta a la complexitat creixent
de la demanada. El requeriment d’unes tolerànci-

El manteniment industrial

que volen evitar al màxim les avaries amb aturada

es cada vegada més ajustades ens porta cap a la

És un dels eixos fonamentals per un sector del me-

de producció. Finalment, trobem el manteniment

utilització de la indústria 4.0 i les seves eines com

tall saludable. Fa temps que el manteniment ha

predictiu basat en l’anàlisi de paràmetres i indica-

una alternativa per resoldre alguns problemes en el

deixat de considerar-se un simple cost. Un man-

dors que permeten determinar quin és el moment

camp de les màquines-eina, igual com ja s’ha fet en

teniment efectiu i eficient proporciona un impor-

òptim per fer una intervenció.

el camp de les comunicacions. Un canvi important

tant avantatge competitiu ja que incideix directa-

que fa més eficient la tecnologia és l’aparició de si-

ment en evitar les aturades de maquinària i, per

Muntatges i instal·lacions

mulacions cada vegada més realistes dels proces-

tant, els temps improductius de les instal·lacions.

Un element clau pel desenvolupament del sector del

sos de mecanitzat, les quals permetran també do-

Ja fa temps també que les empreses de manteni-

metall és l’existència d’empreses capaces de tenir un

tar de més intel·ligència als equips. Actualment, cal

ment no només fan actuacions basades en simples

equip polivalent, capaç de muntar estructures metàl·

tenir en compte també que la fabricació additiva

correctius. La reparació de la maquinària quan hi

liques amb acabats professionals i amb les homolo-

és capaç de construir una peça partint de zero amb

ha una avaria apura els cicle de vida dels compo-

gacions corresponents. Actualment hi ha moltes em-

aportació de material. En aquests moments ja hi ha

nents de la maquinària, però penalitza amb cos-

preses que ofereixen les eines adequades juntament

màquines capaces de combinar el mecanitzat amb

tos més alts per inactivitats, urgències i riscos

amb un equip humà altament qualificat, els recursos

la tecnologia additiva, però cal que el temps, els

d’incompliment de comandes. El manteniment

i les eines que permetin al client disposar en el temps

costos i les propietats finals del materials s’adaptin

preventiu ajuda a disminuir els costos amb unes

òptim d’una línia productiva, d’una instal·lació indus-

a les necessitats i les expectatives de la indústria.

intervencions planificades sobre la maquinària

trial o bé d’una nau addicional. Mitjans i operaris han

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

Mecanitzats generals / Prototips / Mecanitzats 3D / Torn CNC / Centres Mecanitzats CNC
Tel. 93 447 58 28 — e-mail info@mecanitzatstolmex.com — Carrer molí del llobet, 3 — Pol. ind. Malloles — 08500 Vic. Web mecanitzatstolmex.com
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Muntatges i manteniments Mom, és una
empresa especialitzada en soldadura.

d’actuar de manera coordinada per tal d’aconseguir

Trasllats d’equips i maquinària industrial
La gestió i planificació dels trasllats de maquinària és
un projecte que es pot subcontractar a les empreses

JORDI CABANAS

treballar amb qualitat i seguretat.

Tolmex Mecanitzats fabriquen i dissenyen tot tipus de peces de metall.

especialitzades que treballen en projectes a mida del
client i dins dels terminis acordats. Aquestes empre-

fabricació d’equips i maquinària a mida del processos

ropa i també la Xina. El futur del sector del metall està

ses permeten adaptar els canvis de layout i les am-

productius. Quan les empreses que fabriquen o me-

en el treball en equip entre empreses especialitzades

pliacions de manera planificada, de tal manera que

canitzen peces volen donar més valor afegit als seus

en la fabricació i un sector auxiliar potent que pugui

interfereixi el mínim amb els processos productius.

productes, sovint necessiten màquines auxiliars que

respondre a les exigències d’un mercat cada vegada

El sector del metall disposa d’empreses auxiliars amb

puguin acabar un procés. Aquest és un camí que el

més competitiu. Actualment el desenvolupament

personal qualificat i especialitzat per fer aquestes

sector del metall no pot emprendre sense tenir a dis-

de la indústria del metall és un indicador bàsic per a

operatives utilitzant els mitjans auxiliars i la maqui-

posició empreses especialitzades que facilitin la posa-

valorar la salut de l’economia productiva d’un terri-

nària necessària, com transports especials, grues o

da en marxa de tasques complicades que requereixen

tori. La indústria del metall serveix de base per poder

carretons elevadors.

tecnologies noves en les quals l’empresa no té una ex-

desenvolupar altres sectors com l’automoció o la fa-

Equips i maquinària a mida. Automatització
i programació de línies productives.
Afegint valor al producte final.

periència suficient.

bricació de maquinària per a diferents aplicacions. Al

Des fa més de deu anys la indústria del metall a Cata-

ment de tot un ecosistema d’empreses auxiliars que

El sector del metall disposa també d’empreses auxili-

lunya ha d’afrontar el repte que representa la compe-

ofereixen serveix especialitzats i que enriqueixen e

ars capaces de fer el disseny, el desenvolupament i la

tència dels països emergents, com pot ser l’Est d’Eu-

teixit industrial de Catalunya. •

mateix temps el sector del metall fomenta el creixe-

< 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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Medi ambient i inclusió social:
tres iniciatives al voltant del
reciclatge
CÈLIA ROCA

programa municipal per al repartiment de menjar a
domicili per a persones grans de Castelló d’Empúries
i Empuriabrava.

Tecnologia al servei de la
recuperació del plàstic
Creada el juny del 2019 al Regne Unit i instal·lada a
l’Eixample de Barcelona, l’empresa Nozama Green

S

afavoreix un model de comerç electrònic mitjançant

egons el darrer informe AROPE de L’Estat de

avança que s’estan estudiant altres iniciatives, com

el qual el consumidor només pot adquirir productes

la Pobresa a Espanya, el 2019 hi havia prop

ara la possibilitat d’emprar l’oli per elaborar espelmes

elaborats amb materials reciclats. A més, cada lliura-

de 12 milions de persones en risc de pobre-

al centre.

ment a domicili ha d’anar acompanyat d’un servei de
recollida d’envasos. Posteriorment, el material de re-

sa o exclusió social. Davant d’aquest desa-

buig recuperat es classifica per a ser reciclat o incine-

resposta mitjançant una pràctica irrenunciable per a

Un trampolí al món laboral amb
el reciclatge de paper

la preservació del medi ambient: el reciclatge. Tot se-

A l’Estat espanyol es consumeixen anualment quatre

i personal d’oficina de Nozama Green, hi ha persones

guit, se’n resumeixen tres projectes nascuts a Catalu-

milions de tones de paper i cartró de primera premsa-

en risc d’exclusió social.

nya i que combinen ambdós objectius amb èxit.

da, l’obtenció de les quals exigeix talar 70 milions d’ar-

fiament, algunes empreses i entitats hi han donat

rat seguint la normativa vigent. Entre els repartidors

bres. En aquest context, l’Associació El Tamariu, situa-

André Vanyi-Robin, fundador i CEO de la companyia,

Integrar i fomentar amb el reciclatge de l’oli

da a Castelló d’Empúries i creada el 2012, treballa per

en subratlla la importància: “Sabem que el 60% dels

Es calcula que un litre d’oli usat pot contaminar fins

a promoure la integració sociolaboral de les persones

envasos que fem servir en el nostre dia a dia no es re-

a mil litres d’aigua. Per a promoure’n el reciclatge i

amb discapacitat intel·lectual.

cupera i que, a més, els contenidors de reciclatge no
donen resposta a la complexitat dels envasaments

afavorir la inclusió sociolaboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual, el centre ocupacional APIN-

L’aposta gira al voltant de la recuperació i reciclatge de

moderns, que estan fets amb diversos materials”. Per

DEP, a Santa Eulàlia de Ronçana, porta a terme el pro-

diaris, amb el qual s’elaboren bales de paper per a ser

a fomentar-ne el reciclatge, Nozama Green ha desen-

jecte Oli Net. El programa es basa en la recollida d’oli

venudes a granges porcines de l’Alt Empordà. En tot

volupat una tecnologia pròpia (el programari Nozama

brut a diverses institucions, el buidatge dels conte-

el procés de recollida, classificació, trinxat i premsa-

Tracker) que permet monitorar i monetitzar la petja-

nidors i el filtratge —dos processos que fan persones

da del material, hi participen entre tres i quatre per-

da de carboni i la petjada de residus, dos variables que

amb disminució psíquica— i la comercialització.

sones que, de la mà d’una educadora social, també

condicionen la sostenibilitat de les comandes. D’altra

reben formació en informàtica i altres matèries. “Els

banda, cada usuari pot saber quin estalvi de CO2 ha

APINDEP té convenis amb els Ajuntaments de Parets

nois s’ho passen molt bé i estan molt contents, hi ha

aconseguit amb cada compra i quants quilos d’enva-

del Vallès, Mollet del Vallès i Bigues, i visita unes 50

fins i tot una competitivitat sana entre ells”, explica

saments de plàstic i altres productes se n’han recupe-

escoles i instituts, indústries, hotels, càmpings, pisci-

Cati Bret, cofundadora i responsable de l’associació

rat. Quan s’assoleix una determinada xifra en ambdós

nes i instal·lacions esportives del Vallès Oriental, que

i mare d’un fill amb discapacitat. Malgrat tot, també

casos, els venedors col·laboradors poden oferir des-

lliuren oli per a reciclar. Un cop a les instal·lacions del

alerta de les dificultats per continuar obtenint el ma-

comptes o altres incentius als usuaris.

centre es buiden els recipients recollits en un conteni-

terial necessari per tirar endavant el projecte, atesa la

dor, es filtra l’oli i es prepara per a la venda, els benefi-

progressiva caiguda de les vendes dels diaris i les res-

Nozama Green té com a clients petites empreses que

cis de la qual reverteixen en el centre i els participants.

triccions en la distribució de premsa als bars i biblio-

distribueixen el seu producte a la província de Barce-

“Abans visitàvem les entitats cada tres setmanes,

teques a causa de la COVID-19. “L’any passat vam re-

lona, tot i que es vol aplicar aquesta fórmula a tot Es-

però hem reduït la freqüència per la COVID-19”, expli-

ciclar 28.400 kg de paper, i enguany no arribarem als

panya, prioritzant “la inclusió sociolaboral i les opor-

ca Cristina Ollés, psicòloga i responsable del projecte,

20.000 kg”, afirma.

tunitats professionals dels més vulnerables”, explica
Vanyi-Robin, qui afegeix que l’ús de la tecnologia ha

qui en destaca el doble benefici ambiental i social:
“Volem que les persones implicades en gaudeixin i

Guanyadora d’un accèssit als Premis Inclusió Social

permès “demostrar la viabilitat d’aquest model d’eco-

sentin que fan una feina útil”, assegura. Ollés també

Alt Empordà 2013, l’entitat també participa en un

nomia sostenible”. •

RECICLEM
RecOn Gestor de residus industrials

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

TOT TIPUS DE PLÀSTICS
Truca’ns 937

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
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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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Fina
Puigdevall

,
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XEF I EMPRESÀRIA

« Gaudir del camí ha estat més
important que no pas arribar lluny»
EN UN PERÍODE DIFÍCIL PER AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ, LA XEF OLOTINA FINA PUIGDEVALL NOGAREDA CELEBRA EL TRENTÈ ANIVERSARI
DEL SEU UNIVERS CULINARI. VA SER EL 1990, QUAN JUNTAMENT AMB EL SEU MARIT, MANEL PUIGVERT, VA POSAR EN MARXA LES COLS
RESTAURANT, UBICAT A OLOT, AL MAS FAMILIAR ON ELLA VA NÉIXER, BASANT LA SEVA CUINA EN L’ÚS DE PRODUCTES I MATÈRIES PRIMERES
DE QUILÒMETRE 0, PROCEDENTS DE TOTA LA COMARCA DE LA GARROTXA I D’HORTES PRÒPIES. LA REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS, DUTA
A TERME EL 2003 PER RCR ARQUITECTES —GABINET QUE ACONSEGUIRIA EL PREMI PRITZKER EL 2017—, VA GUANYAR DOS PREMIS: EL FAD DEL
PÚBLIC D’AQUELL MATEIX ANY I EL CONTRACTWORLD 2005. EN AQUESTA MATEIXA DATA, EL RESTAURANT VA OBTENIR LA SEVA PRIMERA
ESTRELLA MICHELIN, I EL 2010, LA SEGONA, A LES QUE SE SUMEN TRES SOLS DE LA GUIA REPSOL. UN IMPRESSIONANT PALMARÈS QUE
S’ARRODONIRIA EL 2019, EN REBRE EL PREMI NACIONAL DE GASTRONOMIA.

CÈLIA ROCA

Q

uin ha estat el millor moment que li

Imaginava que arribaria tan lluny quan va inau-

A nosaltres ens omple d’orgull que les nostres fi-

han deixat aquestes tres dècades al

gurar el restaurant amb el seu marit?

lles s’hagin incorporat al restaurant, cadascuna en

capdavant de Les Cols Restaurant?

Obrir el restaurant va ser com assolir el nostre gran

diferents àmbits, i omplin de joventut i energia el

En aquest llarg recorregut, hi ha hagut molts mo-

somni. Érem joves i emprenedors, amb moltes ganes

nostre projecte, de la mateixa manera que aporten

ments emotius. No en sabria escollir un de sol. No

de fer realitat aquesta il·lusió. Sempre hem fet les co-

aquesta energia a la família. No he sabut separar

cal dir que les dues estrelles Michelin i tots els pre-

ses de la millor manera que sabem i els resultats són

mai gaire família i treball. Tot en la meva vida ho

mis que hem rebut durant aquest llarg període han

el fruit d’aquest treball, d’aquest esforç conjunt. Mai

visc de manera global, com un tot, i tampoc m’he

estat fites molt importants per a nosaltres, però

no ens vam plantejar gaire fins a on arribaríem. Els

aturat massa a pensar en les diferències generacio-

no hem d’oblidar que continuem aquí després de

reconeixements ens han arribat tot fent camí. Però

nals entre nosaltres: crec que acostumen a ser bas-

tant de temps gràcies als comensals, que han vin-

jo diria que el fet de gaudir del camí ha estat més im-

tant similars a totes les cases.

gut a casa nostra i han estat feliços degustant el

portant que no pas arribar lluny.
L’èxit la va dur fins i tot a ser ponent a la Univer-

nostre menjar i gaudint del nostre espai. Aquesta
és la raó de ser de Les Cols Restaurant: aportar fe-

Les seves filles s’han incorporat al projecte. Com

sitat de Harvard. Quin record té d’aquesta expe-

licitat. I quan veig que això passa, aquest és el meu

és el treball en família a Les Cols Restaurant i en

riència?

millor moment.

què es diferencien les dues generacions?

El primer dels dos cops que hi vam anar [el 2012],
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hi vam presentar la crema de fajol en un conjunt de

xos que van fer la reforma del restaurant i la carpa

ponències sobre la viscositat. Recordo que Isabel

de banquets de Les Cols Restaurant. Volíem trobar-li

Coixet va fer un vídeo per explicar què era el fajol

un ús que fos atractiu i alhora low-cost, que estigués

per nosaltres. Van ser experiències molt enriquido-

a l’abast de tothom. Vam començar servint-hi bos-

res, i un honor portar-hi el fajol, un producte autòc-

ses de pícnic per encàrrec (encara ho fem). I llavors,

ton de la Garrotxa; un producte humil que nosaltres

a l’època del bon temps, aproximadament de l’abril

mateixos cultivem al nostre hort de Casa Horitzó,

fins a l’octubre, vam decidir fer-hi arrossos els dijous

a la Vall de Bianya, on tenim també el nostre centre

al migdia. Va tenir una gran acollida i seguim fent-ho

d’R+D. El fajol sempre ha estat present d’una mane-

any rere any. Però allà no hi servim alta gastronomia:

ra o d’una altra a la nostra cuina. N’hem fet postres i

per tastar el menú degustació, cal venir al restaurant.

aperitius, i també ha estat i és l’ingredient principal
d’alguns dels plats que conformen els menús degus-

L’hostaleria i la restauració viuen moments di-

tació que oferim.

fícils a causa de l’impacte de la COVID-19. Com
creu que afectarà la situació al sector en els me-

Algun cop ha manifestat que el desig d’aconse-

sos vinents?

guir la tercera estrella Michelin ajuda a mante-

Són temps durs. Ningú no s’esperava una cosa així i no
ens queda cap altre remei que adaptar-nos a la situa-

exigència en el dia a dia?
Doncs amb la voluntat de fer-ho cada dia més bé que
l’anterior, no abaixant mai la guàrdia, amb un equip

JORDI CABANAS

nir-ne la segona. Com es gestiona aquesta auto-

ció i lluitar perquè el sector pugui recuperar-se de tantes pèrdues. Tot i que nosaltres no ens podem queixar
de la resposta que hem tingut, la gent té ganes de

molt involucrat i fent autocrítica sovint, per mirar

sortir a menjar a fora i estem contents de l’afluència

d’assolir l’excel·lència.

que tenim al restaurant després del confinament. Es-

Sobta que una tasca històricament tan femenina com la cuina estigui dominada professionalment per homes. Vostè, Carme Ruscalleda,

«

Elena Arzak o Susi Díaz en són algunes de les poques excepcions a escala estatal. Per què aquesta presència tan escassa?
És veritat que, a nivell particular, la cuina ha estat una
tasca femenina, però cada vegada ho és menys. L’home s’incorpora cada cop més a les tasques de la casa
i les comparteix. S’han donat passes en aquest sentit i
penso que ja no hi haurà marxa enrere. Professionalment, som moltes les dones al capdavant d’una cuina:
Macarena de Castro, Yolanda León, Begoña Rodrigo,
María José San Román, Beatriz Sotelo... Potser el que
passa és que tenim menys visibilitat, som menys co-

«

VA SER UN HONOR PORTAR
A LA UNIVERSITAT DE HARVARD EL FAJOL, UN PRODUCTE AUTÒCTON DE LA
GARROTXA; UN PRODUCTE
HUMIL QUE NOSALTRES MATEIXOS CULTIVEM AL NOSTRE HORT »

perem que aquest malson acabi ben aviat.
Malgrat les dificultats, moltes empreses del sector han adoptat solucions imaginatives i nous
serveis i fórmules de negoci per donar continuïtat a l’activitat. Quins canvis ha introduït vostè
al restaurant?
A Les Cols Restaurant hem optat per seguir en la
mateixa línia que teníem abans de la COVID-19. Per
tant, no hi hem fet canvis. La gent ens ha demostrat

M’AGRADA CREAR RECEPTES ORIGINALS, PERÒ ARRELADES A LA TRADICIÓ:
UNA TRADICIÓ COMBINADA AMB UN LLENGUATGE
MÉS AVANTGUARDISTA»

que els hi agrada la nostra proposta, amb dos menús
gastronòmics que anem canviant periòdicament seguint l’estacionalitat. El que sí que hem fet, per descomptat, és adoptar totes les mesures higièniques
i sanitàries que s’apliquen actualment, com l’ús de
mascaretes. També tenim a disposició dels clients
gel hidroalcohòlic i mantenim la distància de segure-

negudes que els homes. Està creixent el nombre de

tat entre les taules. De fet, ja estan distribuïdes des

dones que es formen per ser a una cuina. Mira, a Les

de sempre amb molta distància les unes de les altres.

Cols Restaurant s’han incorporat les nostres tres fi-

Per tant no hem hagut de fer-hi modificacions.

lles; per tant, la tendència canviarà.
Què té en compte a l’hora de crear un plat?

Com a empresària, quins aprenentatges creu

En un moment en què l’alta cuina va cada cop

Que el producte sigui de proximitat és indispensable.

que podem extreure d’aquest escenari atípic?

més de la mà de la ciència i la tecnologia, vos-

També m’agrada crear receptes originals, però arrela-

Valorar més allò que tenim; que, al final, estem tots

tès miren cap a la natura i controlen les matèri-

des a la tradició: una tradició combinada amb un llen-

junts en aquesta aventura que és la vida i que, en un

es primeres des de l’origen, amb una producció

guatge més avantguardista. A Les Cols Restaurant, la

moment, les coses poden canviar radicalment. Cal

pròpia i ecològica. És senzill nedar contra cor-

creativitat és compartida. És una tasca d’equip.

que ens donem més suport uns als altres, ser tots
més solidaris.

rent en aquest món?
Des dels inicis, hem apostat pel producte local: pel

Quins productes de la Garrotxa són els que no

producte que no viatja de producció pròpia, o bé pro-

poden faltar a la seva cuina?

La pandèmia pot ajudar a donar visibilitat i a va-

cedent de productors locals. El que era nedar contra

Sens dubte, el fajol i el farro.

lorar més l’agricultura sostenible i l’economia de
proximitat, una de les vostres senyes d’identi-

corrent, ara mateix és tendència. Nosaltres no ens
El seu ha estat un dels pocs restaurants d’alta

tat?

cuina que realment ha posat les seves creacions

Evidentment. El producte que ens ofereix la terra, a

A banda d’aquesta aposta pels productes natu-

a l’abast de tothom, amb un menú de només 25

més de ser millor i més sostenible, també és el que té

rals i de proximitat, quins altres trets destacaria

euros els dijous al migdia. Quina resposta ha tin-

menys riscos per a la salut, gràcies al seu procés de

de la cuina de Les Cols Restaurant?

gut aquesta iniciativa?

cultiu ecològic i a la intervenció de menys interme-

La sostenibilitat: intentem reduir els materials de re-

Des del restaurant, gestionem un espai a l’aire lliure

diaris perquè arribi a la nostra cuina. Tot això, amb la

buig i reciclem tant com ens és possible. Des de sem-

a la vora del riu Fluvià que es diu Tossols, on hi ha un

situació en què ens trobem immersos ara, ha esde-

pre, hem apostat per una cuina sostenible.

pavelló de bany creat per RCR arquitectes, els matei-

vingut més important que mai. •

hem plantejat mai fer-ho d’una altra manera.
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El sector agroalimentari: el més important per
a l’economia catalana
A L’ESPERA DE CONÈIXER COM ES COMPORTARAN LES XIFRES EN ACABAR AQUEST ANY ATÍPIC, EL SECTOR AGROALIMENTARI CONTINUA ESSENT EL QUE
TÉ MÉS PES DINS L’ECONOMIA CATALANA. AIXÍ HO DEMOSTREN LES ESTADÍSTIQUES: A CATALUNYA, GENERA UN TOTAL DE 38.205 MILIONS D’EUROS
ANUALS, EQUIVALENT AL 16,28% DEL PIB CATALÀ, I OCUPA 164.372 PERSONES, SEGONS LES ÚLTIMES DADES DE LA GENERALITAT, CORRESPONENTS A
2018. AIXÒ INCLOU EL SECTOR PRIMARI ALIMENTARI, LA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE L’ALIMENTACIÓ I LES BEGUDES I LA INDÚSTRIA AUXILIAR
AGROALIMENTÀRIA.
CÈLIA ROCA

A

El sector agroalimentari: el més important per a l’economia catalana

empreses i 57.423 explotacions agràries. Per la seva banda, la indústria auxiliar trans-

l’espera de conèixer com es comportaran les xifres en acabar aquest any

formadora —integrada per 436 establiments dedicats a fitosanitaris, la maquinària,

atípic, el sector agroalimentari continua essent el que té més pes dins

l’envasament i logística— factura 5,5 milions d’euros i genera 21.318 llocs d’ocupació.

l’economia catalana. Així ho demostren les estadístiques: a Catalunya,

Dintre de la indústria transformadora alimentària el principal subsector a Catalunya

genera un total de 38.205 milions d'euros anuals, equivalent al 16,28% del

són les indústries càrnies, les quals concentren més del 30% de les exportacions.

PIB català, i ocupa 164.372 persones, segons les últimes dades de la Generalitat, cor-

responents a 2018. Això inclou el sector primari alimentari, la indústria transforma-

Exportacions i inversió

dora de l’alimentació i les begudes i la indústria auxiliar agroalimentària.

Les vendes a l’estranger se situen en 9,9 milions d’euros anuals, més de la quarta part

Concretament, el sector primari alimentari —que comprèn l’agricultura, la ramade-

del total de tot Espanya, amb 2.726 empreses que exporten de manera regular a 201

ria i la pesca— factura uns 4.690 milions anuals i dona feina a 55.022 treballadors i

mercats. Prop d’un 40% de les exportacions s’adrecen a la resta de l’Estat i un 60%,

treballadores, mentre que la indústria transformadora assoleix unes vendes de

a l’estranger, un percentatge que està creixent. A Catalunya, les companyies agro-

27.940 milions i ocupa més de 88.000 professionals. Tots dos sectors apleguen 3.922

alimentàries disposen d’un mercat de 400 milions de consumidors potencials a una
distància de 48 hores i amb 546 filials d’organitzacions catalanes a altres països.
En declaracions recents del conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa (ACCIÓ), Joan Romero, el sector agroalimentari català es recolza en més
d’una trentena de centres tecnològics i de recerca. Entre ells, hi ha l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Eurecat o Leitat. Així mateix, Romero va subratllar que el 25% dels clústers a Catalunya estan vinculats al sector agroalimentari,
al que cal sumar un centenar de start-ups. Com a aparadors, en destaquen les fires
Seafood i Alimentària, que se celebren a Fira de Barcelona.
Catalunya també és la principal receptora d'inversió estrangera del sector agroalimentari en el conjunt d’Espanya, amb 533 milions atrets en els darrers cinc anys —el
22% de la inversió de tot l’Estat— que han generat 1.547 llocs de feina, el 25% dels
llocs de treball creats en l’àmbit estatal. Els principals països d’origen són els Estats
Units, el Regne Unit, Alemanya, Suïssa i el Japó.
D’altra banda, i tenint en compte el moment d’emergència sanitària que es viu arreu del món, cal destacar que el sector agroalimentari a Catalunya ha estat un dels

DISTRIBUÏDOR OFICIAL

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

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

menys afectats per la crisi derivada de la COVID-19, amb un augment de l'ocupació
d’un 0,1% entre els mesos de febrer i abril d’enguany —coincidint parcialment amb

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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el confinament domiciliari—, segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tot i que la dada és pitjor que la de l’any passat, aquest tímid creixement es
produeix en un moment que coincideix amb el deteriorament general del mercat
laboral.
Una altra notícia positiva és l’anunci, fet l’octubre passat, de la posada en marxa a
Lleida d’una àrea 5G per a promoure la innovació digital al sector agroalimentari,
així com al marc del comerç i la logística. El projecte permetrà la creació de serveis
digitals de valor afegit a les terres de Ponent.

Un nou segell benestar animal
creació del segell Welfair™. Desenvolupat per l’IRTA en col·laboració amb l'Institut
Basc de Recerca i Desenvolupament Agrari (NEIKER), es tracta d’un segell que aplica
els protocols europeus Welfare Quality i AWIN® (Animal Welfare Indicators) desenvolupats després de més de 15 anys de recerca.
Aquest distintiu permetrà als consumidors i consumidores triar per primer cop una
compra ètica de productes d’origen animal procedents de vaques, ovelles, porcs,

BESTIAR SERRA I MARTÍ

Aquesta tardor també ha portat una altra novetat per al sector agroalimentari: la

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

conills, gall dindis, gallines i pollastres; ous i productes lactis, enfront de productes
no certificats (està previst afegir-hi carns procedents de caprins i guatlles). Els pro-

cistella de la compra a criteris ètics i de desenvolupament sostenible.

ductes que incorporen el segell Welfair™ provenen exclusivament d’animals criats

El segell de benestar animal Welfair™ ja està disponible en els productes d’origen

en granges que garanteixen els principis bàsics del benestar animal, centrats en el

animal de més de 4.000 supermercats de tot l’Estat. Entre ells, s’hi compten les

comportament, la salut, l'allotjament i l'alimentació. D’aquesta manera, els com-

cadenes Lidl, Bonpreu-Esclat, Eroski, Aldi, Carrefour, Consum, Veritas, BonArea,

pradors tindran al seu abast un indicador avalat científicament per ajustar la seva

Makro, Caprabo, Mercadona, Alcampo, GM i Froiz. •

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. 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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Pròrroga dels ERTOS.
Oxigen per al món
empresarial

de fer hores extres, noves contractacions i sobretot
externalització de tasques.

EL PASSAT 30 DE SETEMBRE DE 2020 ES VA PUBLICAR EL REIAL DECRET-LLEI 30/2020 DE MESURES

Mesures extraordinàries de
protecció de l’atur

SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL QUAL ES PRORROGUEN FINS AL 31 DE GENER

Els treballadors afectats per qualsevol variant d’ER-

DE 2021 ELS EXPEDIENTS TEMPORALS D’OCUPACIÓ I LES AJUDES PELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

TO cobraran una prestació del 70% de la seva base

AFECTATS PEL QUE PODEM ANOMENAR SEGONA ONADA DE LA PANDÈMIA.

reguladora i no el 50% que estava previst en normatives anteriors. Pel que fa al reconeixement de les
prestacions, la nova normativa contempla que es

REDACCIÓ

reconeixerà la prestació d’atur a les persones afec-

Renovació dels expedients
existents de Força Major o bé per
causes productives ETOP

tivitat en algun dels seus centres de treball, a con-

tades per un expedient, encara que no tinguin co-

seqüència de noves restriccions o mesures de con-

tització suficient com a màxim fins el 30 de gener

tenció sanitària que es van adoptar a partir de l’1

de 2021. Des del dia 1 d’octubre els treballadors

ls expedients de regulació temporal d’ocupa-

d’octubre de 2020, podran beneficiar-se d’exonera-

aturats per ERTO van començar a consumir el seu

ció vigents per a causes de força major ba-

cions en les cotitzacions empresarials, sempre que

atur contributiu. Tot i això, la prestació consumi-

sats en el RD 8/2020, es prorrogaran de ma-

també hi hagi l’autorització prèvia d’un ERTO per

da no es tindrà en compte a efectes de les presta-

nera automàtica fins el dia 31 de gener de 2021. De

Força Major. En el cas d’impediment total, les exo-

cions demanades a partir de l’1 d’octubre de 2026

tota manera, les exoneracions a la Seguretat Social

neracions poden anar del 100% al 90% de la quota

i a aquells treballadors que accedeixin a una nova

previstes del 85% o del 75% de la quota empresari-

empresarial a la Seguretat Social en cas d’empreses

prestació per desocupació abans de l’1 de gener de

al en cas de tenir més de 50 treballadors, quedaran

amb més de 50 treballadors. En cas de limitació de

2022.

limitades només a determinats sectors segons es

l’activitat els percentatges d’exoneració disminuei-

regula en la disposició addicional primera de la nor-

xen en un 10% mensual fins a gener de 2021.

E

ma. Les empreses afectades, a la data d’entrada en

Protecció dels autònoms
Des del dia 1 d’octubre de 2020, els treballadors au-

vigor de la present norma, per les pròrrogues regu-

Obligacions derivades dels ERTOS

tònoms obligats a suspendre totes les seves acti-

lades en l’article 1 (ERTO per causa de força major)

A part de la prohibició de repartir dividends, les

vitats a conseqüència d’una resolució adoptada per

i aquelles que estiguin aplicant un expedient de re-

empreses que tinguin ajudes s’obliguen al mante-

l’autoritat competent com a mesura de contenció

gulació temporal d’ocupació per causes econòmi-

niment de l’ocupació, és a dir a no fer acomiada-

en la propagació del virus COVID-19, tenen dret a

ques, tècniques, organitzatives o productives de-

ments durant els 6 mesos posteriors a l’acabament

una prestació econòmica de cessament d’activitat.

rivades de la COVID-19 segons l’article 23 del Reial

de les mesures. Si l’empresa estigués afectada per

La quantia de la prestació serà del 50 % de la base

decret llei 8/2020, hauran de formular una nova sol·

un compromís de manteniment de l’ocupació prèvi-

mínima de cotització que correspongui per l’activi-

licitud col·lectiva de prestacions per desocupació,

ament adquirit, l’inici del període previst en aquest

tat desenvolupada.

abans del dia 20 d’octubre de 2020.

apartat es produirà quan aquest hagi acabat, això
L’avançament dels contagis per la COVID-19 durant

tat. Per tant, fins a 31 de gener de 2021 les causes

els darrers mesos ha posat molta pressió a l’eco-

El RD 30/2020 introdueix els conceptes d’impedi-

econòmiques o de producció no es podran utilitzar

nomia en determinats sectors. Poder renovar els

ment o bé de limitació de l’activitat com a causes

per acomiadar i es prorroguen fins a aquesta data

ERTOS i demanar ajudes per autònoms pot ser una

per la tramitació d’ERTOS. Les empreses que vegin

la interrupció del còmput de la durada màxima dels

manera de donar oxigen a alguns sectors molt cas-

impedit o limitat el desenvolupament de la seva ac-

contractes temporals i com és habitual la prohibició

tigats per la pandèmia. •

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

confeccions

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

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

eixprofessional.com

és, sis mesos després des de la represa de l’activi-

Noves causes per poder tramitar ERTOS

JORDI CABANAS
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El producte gastronòmic.
Regalar una experiència
per als sentits
AQUEST ANY LES TRADICIONALS CELEBRACIONS A LES EMPRESES I DINS EL NUCLI FAMILIAR S’HAURAN
D’ADAPTAR A LES DIFERENTS CIRCUMSTÀNCIES MOTIVADES PER LA PANDÈMIA. EL REGAL GASTRONÒMIC
ÉS UNA MANERA DE COMPARTIR AJUSTANT-SE A TOTS ELS GUSTOS, BUTXAQUES I SITUACIONS. ELS
PRODUCTES ALIMENTARIS I LES DEGUSTACIONS DE PRODUCTES S’ADAPTEN A NOVES MANERES DE
REGALAR ONLINE.

REDACCIÓ

Els productors d’embotits artesans

A

casa nostra hi ha un assortit de productes que poden convertir-se en un

La Casa del Pernil

regal molt ben acollit pels amants dels embotits. Catalunya és una terra

REGALA
PERNIL PER
NADAL

on hi ha molts productors d’embotits petits o mitjans. Una de les princi-

pals zones és la comarca d’Osona: la ciutat de Vic elabora la llonganissa que conté
una Indicació Geogràfica Protegida (IGP), el fuet, la somalla, el xoriç i la catalana.
A la zona de la Cerdanya trobem també la típica llonganissa, fuets i bulls blancs.
Al Pallars hi podem trobar carns autòctones com el xolís, un embotit fet amb
carns del porc: pernil, llom, espatlla i una barreja de papada i cansalada fresca. I
també la girella, elaborada amb carn de xai. A la zona del Vallès hi trobem també
productors de llonganisses, fuets, bulls i botifarra d’elaboració pròpia. El Ripollès
és una zona on es produeix carn ecològica i bons embotits. A la Garrotxa hi podem trobar el paltruc, una variant de botifarra més gruixuda elaborada amb carn
de porc.

C. Abat Racimir, 11. Olot

www.candorca.com

C. Dolors, 8. Olot
LLONGANISSA EXTRA

PERNILET BAIONA CURA DA

LLOM CURAT AMB PEBRE

Embotits curats, embotits cuits i productes de carn fresca de forma artesanal.
Fets a La Garrotxa,
un entorn que garanteix la màxima qualitat del producte.

Tel. 972 29 09 96
botiga@candorca.com

Miquel Dorca S.L.
Ctra. Camprodon 7/9
17813 La Vall de Bianya

www.lacasadelpernil.com
C. Dolors, 8. T 972 27 30 87
C. Abat Racimir, 11. T 972 27 26 23
info@lacasadelpernil.com
Olot. La Garrotxa

JORDI CABANAS
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Els lots i paneres estan pensats per oferir un ampli assortiment de productes nadalencs.

El restaurant Mític ofereix diferents menús gastronòmics
totalment personalitzats.

El pernil. El regal estrella de
les cistelles de Nadal.

Hi ha també el pernil serrà que prové del porc de raça

pressa la personalitat dels seus vins i del paisatge,

blanca. Es diu serrà perquè ha estat curat en clima de

per tant té lògica que un val obsequi que combini la

El pernil és un producte molt ben valorat i que serveix

serres, fred i sec.

gastronomia, el paisatge i els vins de la terra sigui
tot un regal pels sentits i una experiència que va

per a tota mena de regals. A l’hora de fer una panera o

més enllà de la gastronomia.

el client buscant la millor opció. Els productes són di-

El vi i el cava. Un clàssic per regalar
a clients amics i familiars.

versos, de molta qualitat i per diferents pressupostos:

No hi ha cap lot de Nadal on hi falti el vi i el cava. Cal

el pernil ibèric de gla, producte que s’extreu del porc

recordar que a Catalunya hi ha dotze denominaci-

Cistelles de fruita i verdura. Per
una alimentació saludable.

ibèric que ha estat pasturant a les deveses fins que

ons d’origen, onze relatives a vins i una que fa refe-

Les cistelles de fruita ecològica s’elaboren amb

de novembre a març, durant la pastura de glans, ar-

rència exclusiva al cava. El vi i el cava representen el

productes obtinguts de cultius respectuosos del

riben al pes òptim per a ser sacrificats. El pernil ibè-

tercer sector més important de la indústria agroali-

medi ambient i amb certificació homologada. Les

ric d’encenall que prové d’aquells animals que no han

mentària catalana amb uns ingressos d’explotació

taronges i mandarines conreades ecològicament

arribat al pes òptim i que necessita d’una aportació

que superen els 1.100 milions d’euros i unes ven-

poden ser una bona opció ja que brinden una millor

extra de cereals naturals. El pernil ibèric d’engreix és

des netes de més de 1.000 milions d’euros anuals.

nutrició, gràcies a la seva alta qualitat bioquímica

aquell acabat exclusivament amb cereals naturals.

A part d’empreses molt importants, cada DO ex-

i major contingut de vitamina C. Aquestes propie-

un obsequi, les empreses treballen directament amb

Som productors de

taronges i mandarines

ECOLÒGIQUES.
www.ecomingo.com

ecomingo

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

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

Servim a tot
Catalunya

ECOLÒGIC · QUALITAT · PROXIMITAT

Vallfogona de Ripollès
Ripoll

Olot

Mas El Pinós

L’alimentació i el benestar que proporciona la
natura a les nostres vedelles
garanteixen una carn amb unes
característiques organolèptiques molt
diferenciades de la resta

N-260a entre el km 101 i el 102

Fem

lots
de Nadal

a mida amb altres
productes
de proximitat

Per comandes
Web www.maspinos.cat
Email info@maspinos.cat
Telefon 689 998 444
O APP gratuïta Mas Pinos
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ecològiques confeccionades per persones amb al-

onal o bé d’autor. Tot això fa que la fórmula del xec

guna discapacitat o bé amb recaptacions lligades al

regal, fàcil i pràctica, es pugui adaptar fàcilment al

finançament de projectes solidaris.

tarannà de la persona que volem obsequiar.
Aquest any, més que mai hem de trobar mane-

Oli d’oliva amb Denominació
d’Origen. Regalar or líquid.

res de reconèixer els esforços dels nostres col·

Cal recordar que Catalunya també és terra de bons

galar un objecte, és regalar una experiència per als

productors d’oli. Hi ha cinc denominacions d’ori-

sentits que es pot combinar amb el plaer de desco-

gen protegides d’oli d’oliva –Siurana, les Garrigues,

brir el territori. •

laboradors. Regalar gastronomia és més que re-

Oli de Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià i Oli de

MÍTIC/PUIG FRANCÓ

l’Empordà– que ofereixen un producte gourmet
que es pot convertir en un excel·lent regal. Des de
temps antics s’han conegut les propietats curatives i beneficioses per a la salut de l’oli. La ciència
ha avalat amb recerques els beneficis de l’oli d’oliva
verge extra. Les seves propietats i el seu color dau-

sana, fresca i saborosa. Són regals originals que es

Xecs restaurant. Regalar una
experiència gastronòmica.

poden personalitzar amb tipus de fruita diferent,

En aquests moments de dificultats és quan s’ha de

fruita seca i fins i tot xocolata. En aquesta àrea tam-

valorar la bona feina i el gran nivell de qualitat de

poc podem oblidar les cistelles ecològiques que van

la restauració a Catalunya. És la comunitat autò-

lligades a projectes solidaris. A Catalunya hi ha em-

noma amb més estrelles Michelin. Restaurants de

preses que ofereixen cistelles de fruites i verdures

cuina, de costa o de muntanya, amb cuina tradici-

tats fan dels cítrics ecològics una font d’alimentació

ECOMINGO

rat li han donat l’atribut d’or líquid.

Disposem
de diferents
espais per a
qualsevol tipus
d’esdeveniments

Els cítrics, un producte de temporada
que no pot faltar mai a taula.

Per Nadal regala
Puig Francó i Mític,
una experiència única per
compartir en un entorn
natural privilegiat

eixprofessional.com

tant per a empreses
com a particulars.

Urbanizació Font Rubí,
17867 Camprodon · Girona

HOTEL
972 740 971

RESTAURANT
972 740 023

puigfranco.es
info@puigfranco.es

Per Nadal
regala
Solidaritat!

