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Unes festes de Nadal ben diferents!

4 Nadal 2020

Estem a les portes de les festes de Nadal i, com cada any, els carrers i botigues ja es troben guarnits

EL REPTE DE MANTENIR LES
TRADICIONS.

amb les seves millors gales de llums i ornaments que s’exhibeixen als diferents aparadors. És ben co-
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festes no les celebrarem com els anys anteriors. Quan arriben aquestes dates esperem trobar-nos

negut que l’efecte de la llum dona un impuls a tot tipus d’activitats, i aquest enllumenat juga un paper primordial per ajudar a reactivar els diferents sectors. Però també som conscients que aquestes

Regular la igualtat d’oportunitats
a les empreses

per compartir i gaudir els diferents àpats tradicionals amb companyia d’amics i família, com ho hem

8 Medi Ambient

seqüència de la pandèmia ens demana responsabilitat, prudència i esforços tant individuals com col·

L’agrovoltaica: una nova oportunitat per a potenciar les energies
renovables

Les claus per a gestionar la destrucció de documents

9 Agroalimentària - Ramaderia

Un Nadal de qualitat amb el consum de productes de proximitat
El berguedà Joan Noguera serà el
nou president dels ramaders de
la bruna dels pirineus.

10 L’entrevista

Quim Masferrer,

actor i director de teatre

12 Turime Arbúcies

Vall d’Arbúcies, vila jardí del
Montseny

fet tota la vida. No obstant, aquest any les festes seran diferents. La situació en la que vivim a conlectius. O sigui que podem celebrar igualment el Nadal però amb restriccions. Encara avui, dijous
17 de desembre, no sabem quines seran les mesures definitives. Per a molts aquesta manera poc
corrent de celebrar-ho els pot provocar una certa sensació de buidor i confusió, doncs el Nadal es
considera una data entranyable per reunir tota la família. Com que no podem canviar la situació en
la que estem vivint des de fa gairebé 10 mesos, no ens queda altre remei que acceptar el que hi ha,
adaptar-nos i mirar què podem fer per buscar alternatives per a celebrar-ho igualment. Les tradicions s’han de mantenir i han de ser sempre ben especials. Hem de tenir en compte que pel sol fet de
poder-les celebrar, ja sigui a distància o amb limitacions, ja ens hem de considerar les persones més
afortunades.
El 2020 quedarà marcat en la nostra memòria perquè d’una manera o una altra aquesta pandèmia
ens ha afectat a tots. Però també, més enllà de les tristeses i dificultats, quedaran històries de persones que amb la seva capacitat de sacrifici han seguit endavant, malgrat viure unes adversitats que
no tenen precedents. Per tant hem de tenir la vista posada al 2021 per seguir renovant l’esperança
de què se’ns presenti un any amb noves oportunitats i nous objectius, tant en l’àmbit professional,
personal com social. Tots els models de negoci que s’han pogut mantenir partiran amb avantatge i
seran determinants per a l’esperada reactivació. L’actitud que prenguem davant d’aquest futur incert
dependrà de nosaltres i en definitiva de la manera com ho gestionem i ho encarem. •
Núria Garriga

16
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calendari

17

Empreses de neteja.
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EL SECTOR INDUSTRIAL AL 2021:
OPTIMISME MALGRAT TOT

recuperar el nivell d’inversions de 2018 i 2019, ja que
aquest 2020 es tancarà amb una caiguda de les inversions del 14,30 %. De tota manera, aquesta dada
és positiva i representa un impuls important pel crei-

DURANT EL QUART TRIMESTRE ÉS QUAN TOCA FER BALANÇ I ENCARAR EL PRESSUPOST PER A L’ANY

xement econòmic actual i futur. No tots els sectors

VINENT. EN EL MÓN INDUSTRIAL ACTUALMENT EL VOLUM D’ACTIVITAT ÉS DIFERENT EN FUNCIÓ

encaren la recuperació de la mateixa manera. Per

DEL SECTOR. MALGRAT AIXÒ, L’EXPECTATIVA DE QUÈ HI HAURÀ VACUNES EFECTIVES I L’ANUNCI

exemple, les empreses del sector de l’automoció pre-

DE PROGRAMES D’AJUTS EUROPEUS, ESTÀ PORTANT UNA ALENADA D’OPTIMISME ALS SECTORS

veuen un augment de la inversió de gairebé el 20%

INDUSTRIALS DESPRÉS D’UN ANY COMPLICAT DE GESTIONAR.

pel proper any. Aquest darrer sector està clarament
enfocat a l’exportació i espera un benefici indirecte

REDACCIÓ

de l’estat d’alarma al mes de juny. Durant els mesos

d’aquests mercats que estan creixent a un major rit-

Cojuntura industrial.
Recuperació de l’activitat

d’estiu l’activitat industrial va seguir millorant, acos-

me com són Xina i Estats Units. Segons es desprèn

tant les empreses als volums de facturació previs al

de l’enquesta ECI del Ministeri d’Economia, el sector

El sector industrial és el que millor està superant la

COVID-19. Efectivament, i traduït en dades, entre

de béns de consum té previst augmentar les seves in-

crisi. Han estat claus l’establiment de plans de segu-

maig i novembre l’Índex de Clima industrial es va in-

versions en un 34%, després que hagin caigut un 52%

retat efectius contra el virus i sobretot el fet de man-

crementat en 27,8 punts, per tant s’ha recuperat el

aquest any 2020. Segons les dades de IDESCAT la

tenir oberts els dos principals canals de venda de pro-

86% de la pèrdua de 32,4 punts que es va registrar en

producció industrial a Catalunya va créixer un 0,8%

ductes: les exportacions i la venda online. En base a

els mesos de març i abril, i que va portar aquest índex

al mes de setembre en comparació amb el mateix

aquesta demanda, les dades de les empreses manu-

a tocar fons, amb -35,5 punts al mes d’abril.

mes del 2019, de manera que la indústria catalana ja
produeix a nivells superiors als de fa un any.

factureres milloren clarament segons l’índex de Ge-

PREVISIÓ D’AUGMENTAR UN 10% LES
INVERSIONS INDUSTRIALS PER L’ANY 2021

Tot i que la indústria seguirà empenyent l’econo-

Efectivament, a principis de desembre l’índex se situava en un valor de 49,8 per l’Estat Espanyol i amb un

Tot i estar en un context complicat i carregat d’in-

sector serveis per tirar endavant amb plena confi-

pronòstic de 51, ja per sobre dels 50 punts que mar-

certeses, les empreses pensen en el 2021 com un

ança. En el nostre entorn, en el qual moltes perso-

ca el punt d’inflexió entre l’expansió i la contracció

any on cal donar un salt endavant pel que fa al vo-

nes treballen en el sector serveis i per tant es fa ne-

de l’activitat manufacturera. D’altra banda, l’anàlisi

lum d’inversions. Aquest sentiment d’optimisme és

cessària l’afluència de clients particulars per afegir

de les dades de l’enquesta de conjuntura industrial,

el que es desprèn de l’ECI, una enquesta que porta a

valor, és on es necessita molt més encara que surti

que publica el Ministeri d’Indústria en el seu informe

terme el Ministeri d’Indústria dirigida a totes aque-

una vacuna efectiva. De tota manera la lliçó que cal

mensual, se’n deriva la conclusió de què la indústria

lles empreses, l’activitat econòmica principal de les

aprendre de les dificultats viscudes és que sense

en general no ha estat especialment afectada per la

quals s’enquadra dins de les activitats industrials.

indústria el nostre país està destinat a patir més la

segona onada de la pandèmia. Hem de recordar que

Els resultats d’aquesta enquesta assenyalen que es

incertesa i la volatilitat, tant en les crisis com en les

les empreses manufactureres van anar recuperant

preveu, durant el primer trimestre de 2021, un aug-

expansions. Ho vam veure l’any 2008 i ho tornem a

activitat des de la segona meitat d’abril fins a final

ment de les inversions d’un 10,30 %. Això no vol dir

patir actualment.•

rents de Compres (PMI) de la consultora IHS Markit.

mia, el mercat necessita també la recuperació del

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
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www.mommn.com
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Gràcies per
la vostra
confiança!

A/e: rebasa@rectificadora.net / Tel. 938 784 910 / www.rectificadora.net

Pol. Ind, Bufalvent. C. Esteve Terrades, 25. / 08243 Manresa. Barcelona

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.
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NADAL 2020.

EL REPTE DE MANTENIR
LES TRADICIONS.

SEGONS SEMBLA, LA FESTA DE NADAL TÉ LES SEVES ARRELS EN LES ANTIGUES CELEBRACIONS DEDICADES A SATURN, DURANT LA SETMANA DEL
SOLSTICI D’HIVERN, QUAN EL CICLE DE L’ANY FA EL TOMB I EN L’HEMISFERI NORD ELS DIES ES COMENCEN A ALLARGAR COINCIDINT AMB L’ENTRADA
DE L’HIVERN: “QUAN EL DIA CREIX, EL FRED NEIX” DIU EL REFRANY. AQUEST ANY S’HA COMENÇAT MÉS AVIAT QUE MAI A ENGALANAR EL APARADORS I
GUARNIR AMB LLUMS ELS CARRERS I ELS ARBRES, ENYORANT UNA PRIMAVERA QUE ENS HA DE PORTAR UNA SITUACIÓ MILLOR. EL NADAL, PERÒ, TÉ
MOLTS COMPONENTS, MÉS ENLLÀ DE LA FESTA RELIGIOSA. NADAL VOL DIR REUNIONS FAMILIARS, ÀPATS I REGALS DINS UN CICLE ECONÒMIC I SOCIAL
QUE NO S’ATURA MALGRAT LA PANDÈMIA ACTUAL. CANVIARAN, AIXÒ SÍ, ALGUNS COSTUMS I VIUREM UN NADAL DIFERENT I ÚNIC, SEGURAMENT COM
NINGÚ HA VISCUT ANTERIORMENT, PERÒ DINS DE LES DIFICULTATS S’AMAGA L’OPORTUNITAT, DIUEN ALGUNS.

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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Campanya de Nadal 2020: una oportunitat
pel comerç local i de proximitat

E

n aquest nou escenari, el comerç local afronta
amb optimisme aquesta campanya de Nadal i
Reis 2020, iniciant-se amb el pont de la Puríssi-

ma i acabant amb les rebaixes de gener. Efectivament,
les restriccions de mobilitat poden beneficiar al comerç local. Hem de recordar que el comerç de proximitat vist en conjunt és un sector molt potent, format
per més de cent mil establiments i que dona feina a
mig milió de persones i que és bàsic per estructurar la
perd el seu sentit. Per tant, donar suport al comerç
dels pobles i a les botigues dels centres urbans és una
tasca que ha tingut un ampli suport dels Ajuntaments

JORDI CABANAS

vida urbana als carrers. Un centre urbà sense botigues

i de les Administracions. No obstant, perquè tot això

Fomentar els consum local és la prioritat de les associacions de comerciants i ajuntaments.

tingui èxit és molt important que de part dels comeratractius i també pensar amb tenir presència a les

ca actual per a crear propostes atractives, centrant les

El suport de les Administracions necessita
també d’estratègia empresarial.

energies en atraure els clients, acostumats a les grans

Aquesta campanya 2020 pot ser una oportunitat

ment a domicili pot ser molt ben rebut. Cada vega-

superfícies comercials. Les noves tecnologies han de

perquè el comerç local faci un pas endavant. Els ex-

da més les persones que surten a passejar visiten

ser també un aliat per apropar-se al consumidor.

perts recomanen decorar les botigues, posar rètols

diferents establiments i no volen carregar amb pa-

ciants surtin noves iniciatives i que s’aprofiti la dinàmi-

xarxes socials. En aquest sentit un servei de lliura-

Obrim
el proper
dilluns 21
de desembre!

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

Per Nadal regala
Puig Francó i Mític,

eixprofessional.com

una experiència única per
compartir en un entorn
natural privilegiat

Urbanizació Font Rubí,
17867 Camprodon · Girona

HOTEL
972 740 971

RESTAURANT
972 740 023

puigfranco.es
info@puigfranco.es
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Els carrers enllumenats convida a explorar i comprar a les
ciutats més properes.

L’aparador és un recurs important per establir una comunicació efectiva amb el públic.

La restauració davant la
campanya de Nadal
La restauració és un element fonamental per les festes de Nadal. En un any difícil pel sector, la prepara-

quets, sobretot les persones grans. Alguns Ajunta-

aglomeracions. Per tant, amb molta cautela tots els

ció per la campanya de Nadal és més important que

ments fins i tot volen ajudar a donar més valor afegit

Ajuntaments de Catalunya han apostat per dinamit-

mai. El Gremi de la restauració reivindica els restau-

al comerç i faciliten que les botigues puguin repartir

zar els pobles i les ciutats amb activitats lúdiques i cul-

rants com a espais alternatius als domicilis per poder

les compres a domicili de manera gratuïta. De tota

turals que compleixin amb les mesures de prevenció

celebrar els àpats nadalencs de manera segura i res-

manera, la pròpia iniciativa del sector és fonamental

contra la COVID 19. Encara que Catalunya es quedi

pectant la normativa sanitària. Els restaurants, amb

per donar vida a les botigues dels centres urbans: tal

en l’anomenat primer tram, les activitats es podran

les mesures indicades i per tant amb moltes més

com els especialistes recomanen ara pot ser el mo-

fer igualment amb aforaments del 50% i amb un mà-

dificultats a superar, estaran oberts aquestes festes

ment per fer els articles més visibles, apel·lar als sen-

xim de 500 persones per sessió i actuació. A Barcelona

oferint als seus clients productes i servei amb un ni-

tits, fer l’interior de la botiga atractiu, posar les coses

més de la meitat dels grups de pastorets tenen previst

vell molt alt de qualitat.

fàcils als clients, embolicar de manera més atractiva

fer les seves representacions per Nadal. Tots els grups

Segurament que aquest Nadal 2020 serà recordat

els paquets, formar més als treballadors, fer equip

estan treballant per tirar endavant les representacions

per sempre com aquell en el que van poder conviure

amb altres comerços, tot plegat amb la finalitat de

d’aquesta temporada, complint amb les mesures que

les tradicions mil·lenàries i l’activitat comercial amb

fer clients nous i crear programes de fidelització pels

les Administracions requereixen. Malgrat les circums-

unes restriccions força molestes però molt neces-

habituals.

tàncies en aquest any d’incerteses, hi ha moltes enti-

sàries. La prudència, però, no ha d’aturar l’activitat

tats que han treballat de valent aquests darrers mesos

als carrers i a les places. Les botigues, les activitats

Activitats culturals

per organitzar una bona colla d’iniciatives arreu dels

culturals i els restaurants obriran les seves portes

Crear un escenari propici perquè hi hagi persones al

nostres barris. Entitats que mouen centenars de per-

per demostrar altra vegada la seva capacitat d’adap-

carrer pot semblar contradictori amb l’estratègia per

sones per aconseguir que les activitats culturals siguin

tació als paranys i a les dificultats que aquests any

contenir la pandèmia i cal fer-ho molt bé per evitar

igual d’entranyables que sempre i totalment segures.

2020 que s’acaba ens imposa.

Crta. d’Olot 43
Sant Feliu de Pallerols

Som productors de

taronges i mandarines

ECOLÒGIQUES.
www.ecomingo.com

BAR DE L’ESTACIÓ
Tapes, embotits i carns a la brasa

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

Telèfon 972 44 44 74
Mòbil 679 549 428

ecomingo
Tel. +34 627 44 96 46 — A/e citricseco@ecomingo.com
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Regular la igualtat
d’oportunitats a les empreses

dels Plans d’Igualtat. L’article 28.2 de l’ET ja indica
que totes les empreses estan obligades a disposar
d’un registre retributiu de tota la seva plantilla. El
nou Reial Decret modifica aquest registre incloent
un càlcul de la mitjana aritmètica i la mitjana segre-

EL REIAL DECRET LLEI 6/2019, D’1 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS PER A LA GARANTIA DE LA

gada segons sexe i amb una distribució per grups

IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES EN L’OCUPACIÓ, VA IMPOSAR

professionals, categories professionals o llocs de

L’OBLIGACIÓ D’ELABORAR UN PLA D’IGUALTAT A TOTES LES EMPRESES AMB 50 O MÉS TREBALLADORS.

treball d’igual valor. La informació ha d’estar també

EL PRINCIPAL PROPÒSIT D’AQUESTA REGULACIÓ ERA ELIMINAR TOTA DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE

desagregada segons el salari base, complements

SEXE. EN AQUESTA LÍNIA, EL PASSAT 14 D’OCTUBRE DE 2020, ES VAN PUBLICAR DUES NORMATIVES

salarials i percepcions extrasalarials. En el cas de

QUE DESENVOLUPEN EL REGLAMENT: EL REIAL DECRET 901/2020, PEL QUAL ES REGULEN ELS PLANS

què la diferència entre les mitjanes de la retribució

D’IGUALTAT I EL SEU REGISTRE, I EL REIAL DECRET 902/2020 D’IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE DONES I

entre un sexe i l’altre sigui d’almenys un 25% supe-

HOMES.

rior en el sexe masculí, caldrà justificar-ho i raonar
que realment no es tracta de cap discriminació. El
registre retributiu general s’efectuarà segons l’any

REDACCIÓ

estarà integrada pels sindicats més representatius

Cap a la igualtat d’oportunitats
a les empreses. Rd 901/2020

del sector al que pertanyi l’empresa, fins a un màxim de 6 membres per cada part.

natural.
Accés al registre: el registre ha d’estar a disposició
dels representants legals dels treballadors, o en

Aplicació: aquest Reial Decret que afecta totes les
empreses i que regula els Plans d’Igualtat i el seu re-

Continguts del Pla d’Igualtat: el contingut del Pla

el seu defecte dels treballadors directament amb

gistre, entrarà en vigor el 14 de gener de 2021. En

afectarà diferents àmbits entre els qual podem

unes especificacions concretes. El format del docu-

el cas de les empreses de 50 o més treballadors es

destacar: procés de selecció i contractació, classi-

ment serà l’establert en les pàgines web del MTSS i

manté la obligació d’elaborar i aplicar un Pla d’Igual-

ficació professional, formació, promoció i condici-

Ministeri d’Igualtat.

tat. Per a les empreses de menys de 50 treballadors

ons de treball. En el contingut cal incloure també

la seva elaboració serà voluntària, tret que els con-

l’auditoria salarial entre dones i homes de confor-

Auditoria retributiva: les empreses que elaborin un

venis col·lectius ho requereixin.

mitat amb el que s’estableix en el nou Reglament

Pla d’Igualtat hauran d’incloure en el mateix una

902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva. El

Auditoria Retributiva per la qual s’haurà de realitzar

Càlcul del nombre de treballadors: es tindrà en

pla tractarà també de l’exercici corresponsable dels

un diagnòstic de la situació retributiva que acredi-

compte la plantilla total de l’empresa, amb inde-

drets de la vida personal, familiar i laboral, les àrees

ti la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

pendència del nombre de centres de treball i de la

amb defecte de representació femenina, l’equitat

Aquesta auditoria haurà de definir les necessitats

forma de contractació laboral, això vol dir que cal

en les retribucions i finalment la prevenció de l’as-

per evitar, corregir, prevenir els obstacles i dificul-

tenir en compte també les persones amb contrac-

setjament.

tats existents o que poguessin produir-se per assegurar la transparència i el seguiment de les accions

tes de posada a disposició (ETT). Les persones amb
contracte parcial es comptaran com una persona

Registre dels Plans d’Igualtat: neix l’obligació de re-

de millora. El fet de no realitzar l’Auditoria Salarial

més, independentment del percentatge de parcia-

gistre de tots els Plans d’Igualtat independentment

comportarà l’aplicació Llei d’Infraccions i Sancions

litat. Els contractes de durada determinada vigents

del seu origen o naturalesa, ja siguin de caràcter vo-

de l’Ordre Social per a aquelles empreses que false-

durant els sis mesos anteriors al moment d’efectu-

luntari o obligatori i hagin estat o no acordats amb

gin o no realitzin aquesta informació retributiva.

ar-se el còmput s’hauran de tenir en compte, ja que

la representació legal dels treballadors. Es conside-

S’aplicaran les sancions que poguessin correspon-

comptaran com una persona més per cada 100 dies

ra com a eina de registre el corresponent de conve-

dre per concurrència de discriminació, les quals

de treball o fracció.

nis i acords col·lectius del treball.

podrien aconseguir com a falta molt greu fins a un
total de 187.515€, amb un mínim de 6.251 euros.

Negociació: es disposarà de tres mesos des del

Igualtat retributiva rd 902/2020

moment que s’assoleix la plantilla mínima que fan

Entrada en vigor: el RD 902/2020 d’igualtat retri-

Més enllà del fet de què la igualtat de gènere és

obligatori el Pla d’Igualtat per constituir la Comissió

butiva entre dones i homes entrarà en vigor el 14

un dret humà fonamental, les empreses no poden

Negociadora. Es comptarà amb el termini màxim

d’abril de 2021.

desaprofitar el talent d’una part dels treballadors.
Garantint la igualtat d’oportunitats s’obren les por-

d’un any des de la constitució de la Comissió per neRegistre Retributiu: el Reial Decret 902/2020, de

tes a incloure de ple dret a les empreses i a les or-

del Pla d’Igualtat. Les empreses que tinguin Comitè

13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i

ganitzacions un sector femení que reclama de ple

d’Empresa o representants legals dels treballadors,

homes, desenvolupa i regula les noves formalitats

dret ser tractat amb igualtat de condicions a les

el Pla s’haurà de negociar amb ells a través d’una

amb la finalitat de lluitar contra la bretxa salarial

empreses per tal de poder desenvolupar tot el seu

Comissió paritària. Per les empreses sense repre-

entre dones i homes, entre les quals destaca el re-

potencial en tots els àmbits, sense cap tipus de dis-

sentació legal dels treballadors, la representació

gistre i l’auditoria salarial, que caldrà incloure dins

criminació.•

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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gociar, aprovar i presentar la sol·licitud de registre
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L’agrovoltaica: una nova oportunitat per a
potenciar les energies renovables

avantatges d’aquest nou sistema dual
de generació d’energia i agricultura.
Un d’ells, liderat pel francès Christian
Dupraz, subratlla que l’agrovoltaica

CÈLIA ROCA

pot augmentar el potencial de la pro-

D

urant els darrers mesos, els

era senzilla: instal·lar mòduls fotovol-

farà al juny de 2021.

ductivitat de la terra entre un 60 i un

mitjans de comunicació s’han

taics per a mantenir els terrenys d’ús

A Espanya, s’hi han anunciat recent-

70%. Una altra recerca, encapçalada

fet ressò de diversos projectes

agrícola, circumstància que implicava

ment algunes iniciatives lligades amb

per l’indi Dinesh Kumar Sharma, esti-

relacionats amb un concepte poc cone-

el repartiment de la llum entre tots dos

l’agrovoltaica. Per exemple, Endesa

ma en un 30% el creixement del valor

gut a Catalunya: l’agrovoltaica. Aques-

tipus de producció (energia solar i agri-

col·labora amb la localitat sevillana de

econòmic de les granges que empren

ta pràctica, també anomenada agro-

cultura). Tot i així, els seus impulsors

Carmona en el desenvolupament de

sistemes

fotovoltaica, es basa en la utilització

trigarien més de dues dècades a de-

projectes d’apicultura en dues plantes

de l’agricultura convencional. Amb

simultània d’un únic terreny per a l’ob-

mostrar-ne la viabilitat. Caldria espe-

fotovoltaiques que haurien d’enlles-

aquests i altres arguments damunt la

tenció d’energia solar fotovoltaica i per

rar fins el 2011, però, perquè la paraula

tir-se a finals de 2020. Aquesta ten-

taula, entitats com la Plataforma per

a l’agricultura. Per aquest motiu, l’agro-

agrovoltaic aparegués per primera ve-

dència també s’obre pas a Catalunya,

un Nou Model Energètic (Px1NME)

voltaica es perfila com una oportunitat

gada a una publicació.

on s’ha projectat la construcció d’un

proposen que s’inverteixin més recur-

d’incrementar la proporció d’energies

Els primers hivernacles fotovoltaics —

parc solar agrovoltaic a L’Escala. Mal-

sos per a la recerca sobre les possibili-

renovables abans de 2030, un dels ob-

considerats avui com sistemes agro-

grat tot, Unió de Pagesos va demanar

tats que ofereix l’agrovoltaica.

jectius climàtics establerts per l’ONU.

voltaics— van néixer a Europa a co-

a començaments d’aquest desembre

agrivoltaics

en

comptes

mençaments de la dècada del 2000,

que se’n replantegés la ubicació, ins-

Això no obstant, aquest sistema tam-

Nascuda fa 40 anys

i consistien a substituir el sostre de

tant a aprofitar zones alterades per

bé presenta inconvenients amb aquells

Tot i semblar un fenomen recent, l’ori-

l’hivernacle per plaques solars. Els sis-

l’activitat humana per a no perdre es-

conreus que no es desenvolupen bé

gen es remunta al 1981, any en què

temes agrovoltaics de camp obert

pai agrari.

amb poca llum, com ara el blat. Així

el físic alemany Adolf Goetzberger va

van sorgir a Àustria i Itàlia a partir del

fundar a Friburg l’institut per a l’ener-

2007, i s’hi van afegir França, Alemanya
i Bèlgica el 2020. Aquest mateix any,

Avantatges i inconvenients
de l’agrovoltaica

de millora important amb els hiverna-

gia solar Fraunhofer ISE. Va ser llavors
quan, amb el seu company Armin Zas-

va celebrar-se a Perpinyà AgriVoltaics,

Tot i que encara s’han de valorar els

hivernacles fotovoltaics se situa neta-

trow, va proposar per primer cop el

el primer congrés mundial sobre siste-

resultats d’una implementació a gran

ment per sota de la que s’aconsegueix

concepte d’agrovoltaica. La idea inicial

mes agrovoltaics. La segona edició es

escala, alguns estudis destaquen els

amb els hivernacles convencionals. •

mateix, també s’ha detectat un marge
cles, on la producció assolida amb els

Les claus per a gestionar la destrucció de documents
CÈLIA ROCA

M

En destruir els documents, si l’empresa n’externalitza el procés, cal signar

algrat la transformació di-

immediatament i ser gestionats de tal

informació confidencial. També defineix

un contracte de tractament de trasllat

gital, les empreses encara

manera que puguin reciclar-se. En el

sis tipus de materials o suports: de mida

de residus per a complir amb el Re-

gestionen una gran quan-

cas del paper, per exemple, la indústria

original (papers, radiografies...), òptics

ial Decret 180/2015 i la Llei 22/2011,

titat d’informació en suport físic que

paperera se n’ocuparà de la valoració i

(CD i DVD), magnètics (disquets, targe-

de residus i sols contaminats. D’altra

s’ha de destruir de manera confidenci-

l’eliminació, transformant el material

tes d’identificació o de crèdit...), electrò-

banda, mitjançant el reciclatge dels

al: noms, adreces de residència, dades

rebut en pasta per a un ús posterior en

nics (pen-drives i targetes de memòria),

documents destruïts, les empreses

de contacte, comptes bancaris i, en

la creació de paper o mobles. Aquest

de mida reduïda (microfilms, microxips,

poden obtenir una bonificació en la

definitiva, dades sensibles que han de

procediment ha d’adaptar-se a la nor-

pel·lícules...) i d’emmagatzematge físic i

taxa anual de residus, tot presentant la

romandre protegides. La destrucció do-

mativa comunitària vigent.

magnètic (discs durs). A això s’afegeixen

documentació exigida per l’Agència de

set nivells de seguretat.

Residus de Catalunya.•

drets de les persones, regulats per la Llei

L’estàndard DIN 66399

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de

Des del 2012, totes les empreses de la

Protecció de Dades Personals i Garantia

UE han de seguir la norma europea de

dels Drets Digitals (LOPDGDD).

seguretat per a la destrucció de tot ti-

Per evitar les sancions derivades del seu

pus de suports de dades: l’estàndard

incompliment, el procés de destrucció

DIN 66399. Aquesta normativa, que va

de documents ha d’assegurar la confi-

substituir la DIN 32757, estableix tres ni-

dencialitat de la informació en tots els

vells de protecció: dades internes, dades

suports. Aquests han de destruir-se

externes i, finalment, dades financeres i

Contenidors

Transport

Desembussaments Assessorament

OSONA - 93 857 26 89

·

BAGES - 93 876 44 44

adobs per a agricultura i substrats per a jardineria

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

·

Residus
perillosos

Destrucció
confidencial

VALLÈS - 93 733 77 00

compostatge
microbiològicament actiu,
excel·lents resultats agrícoles
i grans beneficis
pel medi ambient.
T +34 93 743 00 11
elssots@elssots.com
www.elssots.com

Gestor autoritzat
núm. E-184.96
Transport autoritzat
núm. T-3399
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Agroalimentària - Ramaderia | 9

Un Nadal de qualitat amb el consum de productes de proximitat
REDACCIÓ

jar problemes de distribució que la pa-

bar a cinc mil. Arrels és un mercat de

n dels efectes que ha tingut la

canals de comercialització habituals,

gesia ja tenia anteriorment.

productes de pagès i també un punt

COVID entre la pagesia és la

per exemple el tancament d’alguns mer-

Les dificultats actuals han provocat

de trobada en forma de portal d’In-

U

vist perjudicats pels tancaments dels

interrupció dels seus canals de

cats municipals o bé la davallada de la

l’engegada d’una iniciativa que tindrà

ternet i de revista trimestral. Aquesta

venda habituals, bàsicament hostaleria

demanda per part d’aquells clients que

continuïtat durant el 2021 i que pot

plataforma representa un salt enda-

i restauració. Per posar en contacte el

tenen els locals tancats o bé que han pa-

ser un nou canal de distribució molt

vant pel projecte pagesiaacasa.cat.

productor amb el consumidor final, des

tit una davallada important en el seu vo-

important en el futur. Durant el mes

L’objectiu final és utilitzar la tecno-

del mes d’abril, Unió de Pagesos posa a

lum de negoci. Aquesta disminució de la

de juliol, la Unió de Pagesos i la coope-

logia per poder posar a disposició del

disposició el web pagesiaacasa.cat, un

demanda l’han patit tots els productors

rativa Som van unir forces per impul-

consumidor, de forma lliure i sense els

portal que facilita la venda directa a més

de sectors diversos com l’oví i cabrum, la

sar el projecte Arrels, el primer mer-

condicionants que imposen les grans

de 400 productors de tot Catalunya.

transformació de làctics, la viticultura o

cat de pagès en xarxa a Catalunya. El

distribuïdores, aquells productes ali-

Amb aquest projecte Unió de Pagesos

el boví de carn. En alguns casos, l’efecte

projecte actualment té gairebé tres

mentaris de proximitat que el client

vol ajudar aquells productors que s’han

de la pandèmia no fa res més que agreu-

mil fundadors i el seu objectiu és arri-

demana.•
catalana i bovins de raça Parda Alpi-

El berguedà Joan Noguera serà el nou
president dels ramaders de la bruna dels pirineus.

na procedents de Suïssa. L’assemblea
telemàtica va demostrar la capacitat
d’adaptació dels ramaders a la nova
realitat, però al mateix temps es ma-

REDACCIÓ

J

nifesta el desig de poder tornar a fer

oan Noguera i Ferrer va ser escollit

La Federació està formada actual-

les comarques de la Vall d’Aran, Pallars

trobades presencials per fomentar

nou president dels ramaders de la

ment per uns 300 ramaders que te-

Sobirà, Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça,

els intercanvis de coneixements i de

raça Bruna dels Pirineus , en substitu-

nen més de 14.000 vaques. L’origen de

a la província de Lleida. Prové d’una

suport dins la gran família de la Bruna

ció de Josep M. Moga de la Vall d’Aran.

la vaca Bruna dels Pirineus se situa a

antiga fusió entre la vaca autòctona

dels Pirineus.•

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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Quim Masferrer

,

ACTOR I DIRECTOR DE TEATRE

« Necessitem polítics i polítiques
culturals que estiguin a l’altura
d’una societat avançada»
TOT I LA FRAGMENTACIÓ CREIXENT DE LES AUDIÈNCIES, ENCARA ÉS POSSIBLE TROBAR ALGUN FORMAT QUE NO NOMÉS NO PERD MÚSCUL
AMB ELS ANYS, SINÓ QUE ACONSEGUEIX MILLORAR-NE ELS REGISTRES CADA TEMPORADA. N’ÉS UN EXEMPLE EL FORASTER (TV3). INSPIRAT
EN EL PROGRAMA DANÈS COMEDY ON THE EDGE, AQUEST ESPAI DE MONÒLEGS AMBIENTAT A DIVERSOS POBLES DE CATALUNYA NO ES
POT ENTENDRE SENSE EL SEU MESTRE DE CERIMÒNIES, QUIM MASFERRER I CABRA (SANT FELIU DE BUIXALLEU, 1971). ACTOR, DIRECTOR
TEATRAL, GUIONISTA, PRESENTADOR DE TELEVISIÓ I MONOLOGUISTA, ÉS TAMBÉ EL FUNDADOR DE LA COMPANYIA TEATRE DE GUERRILLA
—L’ACTUAL GUERRILLA PRODUCTIONS— I HA REBUT DIVERSOS PREMIS I RECONEIXEMENTS PER LA SEVA TASCA. MENTRE CONTINUA
CONREANT ÈXITS DES DEL MÓN RURAL, ON ELL MATEIX VA CRÉIXER, PREPARA LA SEVA TORNADA AL TEATRE, MENTRE EL SECTOR MIRA DE

GUERRILLA PRODUCCIONS

REDREÇAR-SE DESPRÉS D’UN ANY MARCAT PELS ESTRALLS DE LA COVID-19.
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«
CÈLIA ROCA

Aviat farà trenta anys de l’estrena de Si et sents
buit, el seu debut als escenaris com a actor, director i guionista. Tenint en compte la seva trajectòria, imagino que el títol no s’ajusta al Quim
Masferrer d’avui.

«

DE CADA POBLE M’EMPORTO UN GRAPAT DE RECORDS
ESPECIALS I, EL MÉS IMPORTANT: AMICS»
LA CULTURA NO ÉS UN
LUXE: ÉS UN BÉ DE PRIMERA NECESSITAT»

com aquests, la cultura té més sentit i és més necessària que mai. Si es fan les coses ben fetes, com les
estem fent, la cultura és segura!
El sector s’ha mobilitzat per a una flexibilització
de les restriccions motivades per la segona ona-

Com passa el temps! La veritat és que no em sento

da del nou coronavirus. En quin punt es troben

gens buit. Si et sents buit era un crit a fer servir la imaginació, perquè és una arma infal·lible per a moltes co-

talunya. N’hi ha algun que li hagi deixat un re-

les demandes dels professionals del teatre?

ses i situacions. Encara ara, la imaginació és impres-

cord especial?

Al terreny de la coherència i el sentit comú. No pot

cindible per tirar endavant la meva feina, encara que

Uf! Tots! I no és per esquivar la resposta, és la veritat!

ser que el metro, els busos, els trens i els avions vagin

no em senti buit. Al contrari, la feina m’omple molt!

De cada poble m’emporto un grapat de records espe-

plens, mentre que als teatres o cinemes, on es pre-

cials i, el més important: amics.

nen més mesures que mai, no ens deixin funcionar.
No es coneix cap rebrot a cap espai cultural, perquè

Té un perfil polièdric. De les tres facetes anteriors, quina n’escolliria?

No ho dubto pas.

es prenen totes les mesures exigides i més: afora-

Sóc persona de teatre, actor i autor, tot i que amb la

Hi he fet moltíssimes amistats. Em sap greu no tenir

ments limitats, presa de la temperatura corporal,

paraula comunicador em sento molt còmode. M’agra-

prou temps per a visitar-les més sovint i saber com

mascaretes, gel, desinfeccions i registres del nom de

da comunicar des dels escenaris, la televisió, la ràdio.

estan, com es troben... M’agradaria poder-ho fer

totes les persones que assisteixen a l’acte, per si cal

M’apassiona explicar coses i que me n’expliquin.

més. He anat a casaments, enterraments i visites

fer-ne un seguiment.

a hospitals, hem tornat a dinar plegats, han vingut
Els seus primers guions teatrals els va escriure

amics a casa...

El 9 de desembre passat, el Gran Teatre del Liceu
va anunciar el tancament temporal, per poder

a l’adolescència. Què el va empènyer cap aquest

assumir les limitacions establertes. El Club Capi-

món?

Tenint en compte tot això, realment ha arribat a

Les ganes de dir coses. De ben petit que ja escrivia els

sentir-s’hi mai foraster?

tol, on fa un any va representar Bona gent, abai-

meus guions i a dotze anys vaig escriure la meva pri-

Sí, sempre. Quan arribes a un poble que no és el teu

xa la persiana definitivament el pròxim 31 de

mera obra de teatre. De ben jovenet va aparèixer la

sempre ets foraster. Però, això impedeix que et trac-

desembre... Què caldria fer per revertir aquesta

passió per les arts escèniques i de manera molt natu-

tin tan bé com si fossis d’allà. És important saber que

tendència?

ral vaig començar a escriure i interpretar.

ets d’un altre lloc i que has de ser molt curós i res-

S’ha de tenir molt present, sobretot l’Administració,

pectuós amb la gent que t’acull. Escoltar-los molt i

que la cultura és importantíssima en tota societat.

Se’l coneix sobretot pel programa El foraster, es-

aprendre del que t’expliquen és la clau perquè et trac-

La cultura no és un luxe: és un bé de primera neces-

trenat el 2013 i amb una quota de pantalla que

tin com si fossis un més del poble.

sitat. Una societat és viva si la seva cultura també
ho és. La cultura és crítica, opinió, debat, entreteni-

aquesta temporada frega el 24% de mitjana.
Quina és la clau de la seva longevitat i de la seva

D’on va sorgir la idea de tancar cada emissió di-

ment... Cal posar-hi tots els esforços per mantenir-la

acceptació?

ent “sou molt bona gent”? Una adaptació poste-

viva. En règims totalitaris, el primer que fan és car-

Tot i que el format és el mateix, cada capítol és dife-

rior del programa, El Paisano, també ha fet seva

regar-se la cultura i generar pensaments únics, per-

rent, perquè els protagonistes també ho són. Con-

aquesta frase.

què saben de la importància i la incidència que té la

sisteix a descobrir pobles a través del seu paisanatge.

En el primer programa, quan preparàvem el primer

cultura en una societat. Necessitem polítics i políti-

El paisatge humà de persones anònimes que t’expli-

monòleg, buscàvem una manera d’acomiadar-nos de

ques culturals que estiguin a l’alçada d’una societat

quen coses seves i que tenen ganes de compartir-les

la gent del poble. Dir-los només “moltes gràcies” no

avançada.

amb la resta de veïns i veïnes del poble, i amb tota

em semblava prou! La gent ens ho dona tot i volia un

l’audiència de retruc, és la clau del programa. N’es-

comiat més sentit. Vaig plantejar el “sou molt bona

Després del primer estat d’alarma, vostè va es-

tem molt contents, perquè tants anys liderant un

gent” a l’equip i tots van coincidir que era un bon leit-

trenar l’obra Moltes gràcies, amb transmissions

prime time és molt difícil d’aconseguir. L’altra clau és

motif per al final de cada programa. M’encanta!

en streaming per adaptar-se al context actual.
S’haurien d’explorar més aquestes i altres fór-

que m’apassiona fer de foraster, requisit imprescindiMalgrat estar a expenses de l’evolució de l’epi-

mules des del teatre?

sodi de COVID-19, quin serà el següent projecte

Cal readaptar-se als moments que ens ha tocat viu-

Sorprèn la seva habilitat per connectar amb un

després que acabi la vuitena temporada d’El fo-

re. Els formats de les arts escèniques són infinits i

públic heterogeni i establir-hi converses plenes

raster?

tots són vàlids. Si quan vaig començar, fa gairebé

d’humor i des del respecte. No ha de ser gens fà-

Seguir fent-ne més. El primer semestre del 2021,

trenta anys, m’haguessin dit que faria un espectacle

cil: tot i ser guionista, treballa sense guió.

hem de continuar rodant-ne nous capítols i compa-

itinerant i que el públic el podria veure des de casa,

M’agrada molt parlar amb la gent, que m’expliquin

ginar-ho amb la gira dels meus espectacles de teatre.

no m’ho hauria cregut! Ves a saber quins formats ens

ble perquè les coses funcionin.

depara el futur. Tinc ganes d’endinsar-m’hi.

les seves coses, escoltar-los i aprendre d’allò que t’expliquen. Em surt de manera molt natural i, depenent

Continuem parlant de la pandèmia. Des del pas-

de qui t’ho diu o d’allò que et diuen, t’adaptes a cada

sat 23 de novembre, els cinemes i teatres van

Estem a punt d’acabar un any atípic. Compartei-

situació.

iniciar la reobertura progressiva amb un afora-

xi un desig per a la bona gent que es faci realitat

ment limitat. Quina està essent la resposta del

el 2021.

En tot aquest temps al capdavant del programa,

públic?

Que puguem tornar a abraçar-nos com més aviat

ha passat per més de vuitanta pobles de tot Ca-

La gent té moltes ganes de cultura. En moments

millor.•
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Vall d’Arbúcies,
vila jardí del Montseny
LA VILA D’ARBÚCIES AMB MÉS DE 80 QUILÒMETRES QUADRATS DE BOSC, SE SITUA EN UN
PARATGE DE GRAN BELLESA, AL BELLMIG DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY, DECLARAT
RESERVA DE LA BIOSFERA DES DE 1978 PER PART DE LA UNESCO,I DE LA ZONA DE LES
GUILLERIES, DECLARADA ZONA DE PROTECCIÓ D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL.

Panoràmica de la vila d’Arbúcies amb vistes de les Agudes.
AJUNTAMENT ARBÚCIES

A

atractius que relatem a continuació, la vila jardí del

versitat botànica i faunística excepcional

Montseny ofereix més de 8 rutes a peu pels entorns

que permet al visitant ser testimoni, en

del Montseny, amb diferents nivells de dificultat i

pocs quilòmetres, de paisatges típica-

durada, fet que facilita que famílies amb integrants

ment mediterranis fins a uns de subalpins a les Agu-

de totes les edats hi puguin participar. Una d’aques-

des. Els darrers anys la Vall d’Arbúcies té focalitzat el

tes rutes mereix una menció especial, es tracta de la

seu interès en l’espai turístic i en especial el de turis-

ruta “Arbúcies taula dels tres bisbes a Sant Marçal”.

me familiar. El municipi també és conegut arreu per

En arribar-hi trobareu una gran (llosa) taula de pedra

les seves plantes ebotelladores d’aigua i per la indús-

massissa rodona i tres seients. Explica la llegenda

les seves terres. Van fer aixecar una taula de pedra al

tria de les carrosseres.

que els límits territorials tenien enfrontats els bis-

voltant de la qual van parlar i va ser just en aquell in-

JORDI CABANAS

ixò fa que el municipi gaudeixi d’una di-

Arbúcies té rutes per practicar diverses activitats esportives.

bes de Barcelona, Vic i Girona, perquè cadascú volia

dret on van trobar la solució. En aquella trobada llar-

Pel que fa al turisme familiar, Arbúcies té les carac-

una part de Sant Marçal dins la seva diòcesi. Havien

ga i intensa acordaren els límits de les seves diòcesis

terístiques adequades per convertir-se en un pol

fet intents de trobar-se, però tots havien fracassat.

i com a senyal de pacte feren un glop d’una beguda,

d’atracció de moltes famílies per la diversitat d’ac-

Finalment, però, van acordar fer una trobada dalt

que havien demanat a un pagès d’un dels masos de

cions que s’hi poden fer, la majoria d’elles vincula-

del coll de Sant Marçal, just al punt on es creuaven

la vall de Santa Fe, que anomenaren ratafia. Del llatí

des a activitats a l’aire lliure. A banda de les rutes i

els tres termes. Així cap dels tres havia de sortir de

rata Fiac, tracte fet.
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Arbúcies terra de tions

és el caga tió. És per això que durant el mes de desembre se celebren un seguit d’activitats vinculades al tió.
Enguany, i a causa de la COVID-19, les activitats es

JORDI CABANAS

sitat, una de les tradicions més arrelades al país com

VALL D’ARBÚCIES

Nadal és una de les èpoques on es viu amb més inten-

poden fer i consultar a www.visitarbucies.com

Les tradicions nadalenques que no poden faltar mai per
aquestes festes de Nadal

El Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, una visita
obligada

Igualment, convidem a tothom que ens faci arribar

A més, s’ha creat una ruta de pessebres que tot pas-

negudes enramades activitat declarada Festa d’inte-

les seves imatges del tió i ens etiqueti amb el has-

sejant podràs observar. Les escenes estan ubicades

rès Nacional pel govern de la Generalitat i totalment

tag #firatió2020 i a @arbucies.montseny. A més,

en aparadors i espais visibles de les cases i n’hi ha

recomanable per visitar. Per uns dies, l’asfalt dels

enguany i com a novetat, el municipi ha recuperat

més de deu diferents. Es poden visitar fins al pròxim

carrers d’Arbúcies es converteix en una espectacular

el concurs de pessebres populars. És per això que

10 de gener.

catifa floral amb multitud de colors i olors. Les enramades se celebren a finals de maig i enguany tot i les

es demana a tothom qui vulgui participar que situï el pessebre en un lloc visible des del carrer. Amb

Les enramades declarada “Festa d’Interès Nacional”

restriccions, es van fer el que es va anomenar “enra-

aquesta finalitat tothom qui passegi el podrà veure.

Un altre dels trets diferencials de la Vila són les co-

mades confinades”.

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS
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La riera recorre de dalt a baix tot el terme municipal d´Arbúcies.

En el museu és poden contemplar diferents mostres d’oficis artesanals.

Castell de Montsoriu, ruta del romànic
i el Museu Etnològic del Montseny

El Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, és un

El Castell de Montsoriu és considerat com un dels

del patrimoni cultural del massís del Montseny, que

castells gòtics més imponents de tot Catalunya i un

es troba ubicat en un edifici del segle XVII (1.800m2)

dels recintes medievals més importants. Amb una

totalment restaurat i adaptat, situat al centre d’Ar-

situació envejable -ubicat al cim d’un turó de més de

búcies. Les sales d’exposició permanent mostren els

640 metres, al peu del Montseny i a tocar de les Gui-

testimonis materials de les comunitats que han po-

lleries- fou la seu militar dels vescomtes de Cabrera.

blat el massís al llarg de la seva història. En el mateix

Si bé, les primeres referències escrites daten de l’any

edifici també hi trobarem l’Oficina de Turisme de la

1002, Montsoriu ja havia estat un recinte ocupat

vila i la del Parc Natural del Montseny i una mostra

pels íbers. Posteriorment fou un punt de referència

d’oficis artesanals i d’una incipient industrialització

de la noblesa catalana i una fortalesa inexpugnable

basada en la torneria de fusta, el tèxtil i la carrosse-

per la seva impecable construcció i pels sistemes de

ria d’autocars, en l’actualitat plenament consolidada

defensa. Actualment, tot i estar en procés de restau-

i liderant el sector.

centre d’exposició, conservació, difusió i investigació

Bassa de la Farga

ració, està obert al públic per fer-hi visites.
Després d’aquesta ruta i de la visita al Museu no es
La presència del romànic també és molt important

pot oblidar la importància de la gastronomia. Arbú-

sia d’origen romànic, totalment reformada al s.XVI,

a la Vila i com a mostra de la petjada que ha deixat

cies gaudeix d’una gran riquesa de productes autòc-

edifici d’estil gòtic. Safareig de Can Jombo, antic sa-

es pot fer la ruta del romànic on es troba, entre d’al-

tons. La cuina d’Arbúcies destaca per l’ús de produc-

fareig on les dones del poble anaven a rentar la roba

tres, l’església romànica de Sant Pere Desplà del s.

tes de proximitat i per ser molt casolana, però a poc

de les seves famílies. Actualment està restaurat.

XIII, amb un interessant conjunt pictòric preromà-

a poc està esdevenint, també, un referent internaci-

nic de finals del s.X, començaments del s. XI; Santa

onal, ja que compta amb un restaurant guardonat

Cases noucentistes i modernistes, un passeig pel

Maria de Lliors, església d’origen romànic, tot i que

amb Estrella Michelin, Les Magnòlies. Els comerços

poble ens permet contemplar algunes cases amb

la major part de l’obra que avui podem veure corres-

de la vila ofereixen al visitant els nostres productes

detalls històrics de l’època modernista i noucentista.

pon al s.XVII

típics i d’elaboració artesana. Cada diumenge al matí
hi ha el mercat setmanal i les botigues obertes.

Sant Cristòfol de Cerdans, església romànica d’estil

La Capella és originària del s.XVI i va ser destruïda
durant la Guerra Civil i construïda de nou l’any 1945.

llombard de finals del s. XI o principis del XII. Actu-

Patrimoni cultural

Fonts de bomba típiques, fonts d’aigua de pou, ubi-

alment té afegides dues capelles laterals del s.XVI i

L’Arbre de la Llibertat: al bell mig de la plaça de la Vila

cades en diferents parts del municipi. Un altre dels

l’absis que fou tapat al s. XVIII en adossar-s’hi la casa

hi trobem un dels símbols del poble, un plataner que

indrets particulars de la vila és el Pou de l’Escultor,

rectoral. Sant Mateu de Joanet, església d’origen ro-

fou plantat el 1873 per celebrar la proclamació de la

construcció de tipus funcional i popular, utilitzada

mànic. L’edifici actual és fruit d’una reforma que es va

Primera República.

per extreure aigua per als usos domèstics i de regat-

realitzar el 1619 i el 1980 s’hi afegí el campanar.

ge dels horts. Actualment és un bon mirador de la
L’església parroquial de St. Quirze i Sta. Julita. Esglé-

Vall d’Arbúcies, lloc ideal per fotografiar la visita.•

Tota la informació turística de la Vall d’Arbúcies la pots trobar a:

www.visitarbucies.com
Seguiu-nos a 

/arbucies.montseny

 /AjuntamentArbucies

JORDI CABANAS
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Vista general de la plaça de la vila amb l’arbre de la Llibertat.

Castell de Montsoriu, considerat com un dels espais més emblemàtics de la comarca de la Selva.

Endinsa’t a la Vall d’Arbúcies!

Hotels

Restaurants

APARTAMENTS i HABITACIONS
per a llargues estades
totalment equipats
Restaurant
Bar Terrassa
Gran aparcament

Ctra d’Hostalric a St Hilari km 16,300
17401 Arbúcies

Tel. 679 430 561
email hotel@lesagudes.com

 /hotellesagudes

. Cuina casolana
. Esmorzars amb amics
. Dinars de família
Carrer Josep Serrahima, 3
17402 Joanet — Girona — 972 861 230

• Coll de Revell
938849209
ramon@collderavell.e.telefonica.net
• Coll de Te
650824637
epitrosky1@gmail.com
• El Centre
972860376
lupianez1968@gmail.com
• El Charlie
972860087
eduardvives@hotmail.com
• El Celler
972860413
• El Punt D’Or
678852441
• El Rallye
972860119
info@rallye.cat

. Sopars …

• Can Sitra
972162383
• L’Antic Ramonet
972 162017
carme.cardoso72@gmail.com
• La Vall d’Arbúcies
972162582
• La Corbadora
972861952
• La Cova de l’Albert
972162534
albertolopezgarcia1978@gmail.com
• Pizzeria El Niu
972162036
pizeriaelniu@hotmail.com
• Casino d’Arbúcies
972861935
• Les Magnòlies
972860879
www.lesmagnolies.com

• Hotel Montsoliu
972861248
info@hotelmontsoliu.com

• Hotel Torres
972861460
hoteltorres@cafetorres.com

Habitatges turístics
i turisme rural

• La Farga d’Arbúcies
606918617
apartamentslafargaarbucies@gmail.com

• Camp d’en Pla
618205390
campdenpla@gmail.com

• Can Riera de la Pineda
972178300
info@canrieradelapineda.com
• Casa de Palau / El Cau d’Arbúcies
681046929
gestió.immocla@gmail.com
• Cases Montseny
644211917
info@casasmontseny.com
• Castell
649896977
montsemaynou@hotmail.com
• Mas El Solei
610457979
teresacanalvega@gmail.com

• Masovaria da Maria
658814775
info@mascanferrer.com
• Can Natura
635971362
canperecrousnatura@gmail.com
• El Molí de Can Aulet
972860765
info@elmolidecanaulet.com
• Fondellops
635773087
info@fondellops.com
• Mas Mengol
972162226
info@masmengol.com
• Mas Romeu
972162164

• Can Quintana
697461474
pamsant@yahoo.es

• Mas Vilar
699499911
masvilar@masvilar.cat

• L’Oliver
657205495 casaoliverarbucies@gmail.com

• Riudecós Agroturisme
972860453 / 685581731
info@riudecos.com

Càmpings

• Càmping la Sureda
972 162665
www.campinglasureda.com

• Càmping La Vall del Vidal
972162242
la valldelvidal@gmail.com
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Una guia excursionista
feta calendari

MAPZINE EDITA PER NOVÈ ANY UN CALENDARI DE PARET AMB 12 EXCURSIONS PER FER ARREU DEL

© MARC SOLÀ / MAPZINE

TERRITORI CATALÀ EN UNA PROPOSTA AMENA I ENGRESCADORA

REDACCIÓ

É

s un calendari de paret amb una ruta per fer

vulgueu, per exemple el dia que anireu a fer l’excursió. El

cada mes arreu de Catalunya. Sortides que es

calendari el podeu comprar a les llibreries generalistes i

poden fer amb la família, hi ha sortides més fà-

a les especialitzades en muntanya i natura.•

cils que d’altres i a l’estiu tenim excursions estrella per
dedicar-hi tot el dia. La selecció està pensada per anar a
llocs que són interessants i poc coneguts, almenys per

CALENDARIS TEMÀTICS PEL 2021
• Vic, fa 50 anys

la gent que no són de la zona.

El calendari de fotos de l’arxiu de Toni Anguera, tot

El calendari, a la pràctica, és una guia, que conté el

un retorn als anys 70 d’un Vic que emergia.

mapa, realitzat per Mapzine, la fitxa tècnica, amb les
coordenades del punt de sortida, les indicacions de tot

• Bon dia Catalunya

el recorregut, el perfil per fer-se la idea de les pendents i

Calendari de fotografies d’albades preses pels

de la llargada, indica el temps aproximat, alternatives a

fotògrafs Emili Vilamala, Esteve Fornós, Pili Rius,

la ruta suggerida, i un track per navegar amb el teu dis-

Marc Sallés, Antoni Diaz i Joan Prat.

positiu que el pots soŀlicitar a l’editorial. Xevi Blancafort
és el guia de muntanya de No Tot Són Cims que ens por-

• Ocells de Catalunya 2021

ta a excursions adequades per l’època de l’any. La mida

Calendari de paret de fotografies d’ocells que

del calendari és de 33 x 23,5 cm, imprès en paper d’alta

es poden observar arreu de Catalunya. Amb

qualitat, estucat mat, per poder-hi escriure, les caselles

fotografies de Carles Martorell amb la col·laboració

són prou grans com per apuntar-hi les anotacions que

de L’Institut Català d’Ornitologia ICO.•

TRANSPORTSCAPDEVILA
Transports de mercaderies per carretera

SERVEI DIARI
GIRONA I
BARCELONA

confeccions

TRANSPORTS
NACIONALS /
INTERNACIONALS

Telèfon mòbil 620 089 087

cial@transcapdevila.com
Web www.transcapdevila.com

Mail

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

JORDI CABANAS
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Empreses de neteja.

L’especialització com a estratègia
EN L’EDICIÓ ANTERIOR DE L’EIX PROFESSIONAL CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE, DINS DE L’ESPECIAL
SOBRE SERVEIS DE NETEJA, ES FEIA REFERÈNCIA A LA IMPORTÀNCIA QUE HA TINGUT I TÉ AQUEST SECTOR PER
ASSEGURAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA. A CATALUNYA EL SECTOR DE LA NETEJA ESTÀ FORMAT PER UNES
CINC MIL EMPRESES, EL 80% DE LES QUALS SÓN PETITS NEGOCIS QUE OCUPEN A MENYS DE 5 TREBALLADORS.

REDACCIÓ

Amb una facturació al voltant de mil quatre-cents

Efectivament dins els protocols d’actuació cal pri-

milions, el podem definir com un sector atomitzat

oritzar aquelles pràctiques i tecnologies que estal-

pels sectors especialitzats com l’alimentari, el far-

però fonamental per a l’economia. Un sector divers

vien aigua i energia i la utilització de productes de

macològic, el químic, el metal·lúrgic, l’hostaleria i

i polivalent que lluita per adaptar-se a tot tipus de

base natural, menys agressius per a la salut i per

el sector sanitari. Cada sector té unes necessitats i

serveis. En aquest procés d’adaptació hi juguen un

a l’ecologia. La polivalència i l’adaptació ha de ser

cada client unes particularitats que fan que l’espe-

paper fonamental les noves tecnologies, els nous

també l’estratègia per a unes empreses que presten

cialització pugui ser un camí cap a l’èxit. A banda

productes però sobretot una divisa que serà un

tota mena de serveis.

d’això, les bugaderies han d’aplicar polítiques medi-

element fonamental pel sector de la neteja ara i de

d’adaptar els seus serveis i preparar-se per treballar

ambientals molt exigents i també la traçabilitat de
la roba però també dels envasos, dels proveïdors i en

sempre per davant la seguretat per a les persones,

Les bugaderies industrials. Neteja
de roba i servei integral.

el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat.

Davant de l’escenari actual les bugaderies han hagut

serveis addicionals com per exemple reparació de

cara al futur: neteja i servei al client però posant

general de tot el procés. Moltes bugaderies realitzen

18 | Especial - Serveis de Neteja
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«

NETEJA I SERVEI AL
CLIENT PERÒ POSANT
SEMPRE PER DAVANT LA
SEGURETAT PER A LES
PERSONES, EL RESPECTE
PEL MEDI AMBIENT I
LA SOSTENIBILITAT.»

Servei de planxat professional per a tots tipus de negoci.

roba amb possibilitat de servei de rènting que inte-

nària que tenen emissions a l’exterior. A nivell in-

robotitzats i amb càmeres subterrànies. El camp

gra la reparació i substitució de la roba professional.

dustrial aquestes companyies poden netejar qual-

d’actuació d’aquests aparells va des dels 30 mm

Normalment es disposa també de flota de vehicles

sevol tipus de xemeneia i gestionar qualsevol tipus

fins a col·lectors de gran diàmetre. Aquests equips

pròpia. Dins del servei de les bugaderies la logística

de residu: calderes industrials, humidificadors, tor-

registren en temps real la distància recorreguda i

ocupa un paper fonamental, amb serveis de lliura-

res de refrigeració, extraccions de pintura. Per tal

el percentatge d’inclinació. Tota la inspecció de la

ment i col·locació de la roba professional dins de les

de poder fer aquesta tasca és necessari disposar

canonada queda registrada, elaborant un informe

instal·lacions del client.

d’un pla de prevenció de riscos, formació higiènica

final. El camp de la neteja industrial també inclou

i sanitària en instal·lacions d’alt risc en front de la

la neteja de dipòsits, fins i tot en aquells casos en

legionel·la i els registres sanitaris corresponents

els quals hi ha hagut productes perillosos com per

per a poder fer desinfeccions.

exemple derivats del petroli. En el manteniment de

Neteja de xemeneies per a tot
tipus de processos industrials.

basses és fonamental tenir la tecnologia adequa-

Quan parlem d’escura-xemeneies, actualment la

da. Per exemple quan es tracta d’aigua d’ús humà

diuen les empreses del sector, escurar la xemeneia

Desembossaments i neteja industrial
i urbana. Neteges especialitzades
en entorns complicats.

va més enllà de treure’n el sutge, és millorar l’aire

Les empreses de neteja industrial ofereixen tam-

minació del líquid. Les empreses del sector sovint

que es respira dins de l’habitatge i és bàsic per mi-

bé tot un ventall de serveis que estan dins el camp

disposen d’una flota de vehicles i estan autoritzats

llorar el rendiment de les llars de foc, però també

de les neteges urbanes: desembossaments de

per la Junta de Residus de Catalunya per tractar

de les calderes industrials i altres tipus de maqui-

canonades amb possibilitat d’actuar amb equips

correctament cada material.

imatge està lluny de la persona coberta de sutge
i enfilada a la teulada amb una escombra. Tal com

Venda a empreses i particulars

QUÍMICS
Disposem de tot tipus
de productes de neteja i higiene
SERVEI DE NETEJA
C. PROGRÈS 17-19 RIPOLL
972 701 564 / 678 621 162
info@nerinet.es / www.nerinet.es

Alerta!

Xemeneies netes
fora perill
Xemeneies netes, feina feta

PRODUCTES
Gel, mascaretes, desinfectants…

www.santinet.es
T. 626 215 037

cal tenir molta cura, ja que una mala manipulació
de les eines emprades podria provocar la conta-

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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«

LES EMPRESES DE NETEJA
INDUSTRIAL OFEREIXEN
TAMBÉ TOT UN VENTALL
DE SERVEIS QUE ESTAN
DINS EL CAMP DE LES
NETEGES URBANES:
DESEMBOSSAMENTS
DE CANONADES
AMB POSSIBILITAT
D’ACTUAR AMB
EQUIPS ROBOTITZATS
I AMB CÀMERES
SUBTERRÀNIES.»

Els serveis de les bugaderies son essencials per tot tipus de roba tant a nivell industrial com particular.

guanyant adeptes a tot el món ja que és un mètode

neteja de sitges o dipòsits pel seu bon funcionament,

que genera beneficis pel medi ambient al no neces-

quan cal fer controls higiènics o bé un canvi de pro-

IRATA són les sigles de Industrial Rope Access Tra-

sitar maquinària pesada per operar. IRATA està re-

ducte. L’accés vertical és la manera més ràpida i eco-

de Association. Es tracta d’una empresa formada al

coneguda com l’autoritat mundial en aquesta mena

nòmica per dur a terme aquest tipus d’intervencions.

Regne Unit a finals dels anys 80 per tal de resoldre

de treballs, té més de 400 empreses a tot el món i ha

Actualment les empreses de neteja són entitats que

problemes de manteniment de les plataformes pe-

format a més de cent mil tècnics. En molts edificis es

han optat per l’especialització com a mecanisme de

trolíferes que operen a alta mar. Actualment la tèc-

necessita realitzar tasques de neteja en façanes de vi-

supervivència. En temps de COVID aquestes compa-

nica d’accés per cordes desenvolupada per IRATA es

dre o elements ornamentals situats en llocs que no és

nyies són l’aliat fonamental per poder desenvolupar

fa servir en una gamma molt àmplia de treballs de

viable l’accés amb cabines mòbils o altres elements

l’activitat productiva o el servei amb total garantia

neteja, manteniment i reparació. Aquest sistema va

d’elevació. És habitual també aquesta tècnica en la

per als empleats o per als clients.•

Serveis de neteja
Xemeneies domèstiques i industrials
Calderes de llenya, carbó i gasoil
Estufes de gasoil
Llars de foc

Ngeonesmnbirumteimca!

NETEGES JUBANY

Neteja en treballs en alçada.
Accés per cordes

Disposem dels següents recursos:
Càmeres de vídeo per fer inspeccions
Registre al Departament de Sanitat
Pla de prevenció de riscos laborals
Assegurances de responsabilitat civil

Forns de cocció (pastisseries - fleques)
Extraccions de pintura
Extraccions de greix i campanes per a
restaurants

CONTACTE

Torres de refrigeració i humidificadors

CLICK
&NET
SERVEI DE NETEJA

Particulars, oﬁcines, empreses...

93 881 21 86

info@escuraxemeneies.com
www.escuraxemeneies.com
C/ Jaume Guinovart, 43
08540 · Centelles

EFICIÈNCIA,
FIABILITAT
i CONFIANÇA

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

Els nostres
millors desitjos
per aquestes
festes tan
especials!

