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La publicació Empresa.cat neix amb
la voluntat de fer una mirada positiva a la vitalitat i potencialitat sobre el teixit empresarial del nostre
territori. L’essència en són aquelles
propostes de relleu que enforteixen
i generen impactes positius per a les
comarques, buscant posar-les de
manifest. Empresa.cat parla del territori, des del mateix territori i sobre
l’economia real feta des de la petita,
mitjana o més gran empresa que busca créixer d’acord amb la innovació,
el treball, l’esforç i pensant també en
les comarques que les han vist emprendre el seu camí i poder desenvolupar-se.
La publicació manté l’orella posada

en l’actualitat, fent-se ressò d’aquelles notícies econòmiques de valor i
importants per al territori, però buscant també experiències fructíferes
d’empresaris i empreses amb un bagatge important a la seva esquena.
Quines són les visions i preocupacions dels principals actors empresarials, econòmics i institucionals del
nostre territori? Empresa.cat vol ser
un reflex clar i inequívoc d’aquest
petit, però gran teixit empresarial
existent al territori més proper, sense el qual les comarques no esdevindrien un punt de vida i de futur per
a les ciutadanes i ciutadans d’aquest
territori amb pocs habitants, però
ple de vitalitat.
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La reconversió de les
colònies tèxtils: un
pas encara per fer?
F.R.

El Ripollès és terra de natura, patrimoni, cultura o gastronomia.
Característiques que ens defineixen
i ens donen a conèixer arreu del territori. La comarca, lluny del que veu
el turista, també és indústria. L’evolució dels municipis que la conformen durant els últims segles ha estat
lligada a la revolució industrial.
Aquest és un territori marcat i definit
pel pas de dos grans punts de vida:
el Ter i el Freser. Les seves ribes van
acollir la creació d’una quinzena de
colònies tèxtils, les quals han marcat la crònica vital dels municipis ripollesos. La seva irrupció a la vida
diària de la comarca se situa a partir
dels anys 40 del segle XIX, deixant
enrere segles i segles en què l’agricultura havia estat la font principal de
riquesa per al territori. Aleshores,
els molins al llarg dels cursos d’ambdós rius van deixar pas a fàbriques
que necessitaven la força hidràulica
del riu i que, més endavant, es van
engrandir fins a formar colònies.
La indústria tèxtil es va convertir en
un dels principals sectors econòmics
de la comarca. Moltes famílies depenien de la força d’aquestes factories
que, en xifres, l’any 1960 donaven
feina a gairebé 7.500 persones.
Però, malauradament, diversos factors com la globalització o la manca
de competitivitat de les indústries ripolleses van comportar que, de mica
en mica, els tancaments i reduccions
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de plantilla se succeïssin en cascada
i els agents socials i el conjunt de
la ciutadania veiessin com es desfeia com un terròs de sucre un sector
productiu troncal per a la nostra
economia. Crisi darrere crisi, el tèxtil passava a ser un valor ja gairebé
residual com a principal indicador
econòmic de la comarca. Com a
conseqüència, aquells grans edificis,
sinònim de treball i vida, passaven
a ser grans construccions, en molts
casos deshabitades i sense tenir clar
el rumb que s’havia de seguir per
tornar a incentivar l’activitat econòmica a aquests punts.
PLA DIRECTOR
Amb la voluntat de reactivar les
colònies del Ripollès, el 2010 es va

aprovar el Pla Director Urbanístic de
les colònies del Ter i del Freser. Afectava una franja de territori que abastava uns 240 km 2 , amb 120 quilòmetres de distància entre els extrems
del riu Ter i Freser fins al pantà de
Sau. El projecte se centrava en una
seixantena de colònies industrial i
fàbriques assentades en vint municipis del Ripollès i també d’Osona. A
la comarca, es tractava de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan
de les Abadesses, Ogassa, Ripoll,
Campdevànol, Campelles, Ribes de
Freser i Les Llosses.
En concret, es volia consolidar les
colònies i fàbriques com a espais
de residència, d’activitat productiva, d’atracció turística, així com de
preservació de la memòria històrica.
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Elaborat des d’una perspectiva supramunicipal, es proposava un projecte de parc patrimonial entorn del
curs d’ambdós rius per convertir-lo
en un instrument que tragués profit
un determinat paisatge cultural, no
només per a preservar-lo i donar-lo
a conèixer, sinó també perquè esdevingués un puntal del desenvolupament econòmic local.
Per tal d’impulsar les dinàmiques
productives d’aquests assentaments
industrials, el pla apostava per mantenir les activitats que s’hi realitzessin, completant-les per fomentar el
turisme de la zona.

ració municipal és atorgar llicències
d’activitats i afavorir la creació de
llocs de treball en aquests espais.

ELS PROBLEMES
Un Pla Director que no ha donat els
fruits esperats. El gran problema, segons el gerent de la UIER, Josep Pascal, és la limitació que es marcava en
el nombre d’usos de cada antiga fàbrica tèxtil. En les seves bases es limiten
els usos i activitats a les antigues colònies, que fan molt costoses les inversions per a poder-les desenvolupar. Tot
plegat ha suposat que la majoria de
colònies de Ripoll i comarca no hagin generat cap dels plans de millora
que s’hi preveien. Pascal afirma que
«en molts casos es bloquejava les colònies». En el cas de la capital, l’any
2015, l’Ajuntament va aprovar una
moció amb la voluntat d’obrir un període transitori fins que es desencallés
aquesta situació. L’anhel de la corpo-

I EN QUÈ ES TREBALLA?
A mitjans del 2016, els cinc ajuntaments més grans del Ripollès, administració i empresaris van firmar un
pacte per a impulsar el sector econòmic de la indústria de la comarca del
Ripollès. Un projecte liderat per la
Unió Intersectorial Empresarial del
Ripollès en què es van establir uns
acords d’aliança estratègica entre les
administracions, les organitzacions
empresarials, sindicats, centres de
formació i recerca, amb la finalitat
d’impulsar la competitivitat de la
indústria, captar activitat i promocionar industrialment el territori, en
una comarca amb una forta tradició
industrial, fomentant l’ocupació, el
talent i millorant la cohesió social i la
sostenibilitat dels nostres municipis,

a partir d’un sector clau de la història del nostre territori, i que volem
que continuï sent clau en el futur.
Així doncs, es va acordar desenvolupar un pla executiu que contempli
la comercialització i captació de noves inversions i creixements del sector industrial, tot incorporant eines
de promoció que permetin mostrar
l’atractivitat del Ripollès com a destí
d’inversió industrial.
En el cas concret de les zones industrials lligades al tèxtil, es veu com
una bona oportunitat per tornar a
tenir-hi activitat econòmica. La iniciativa vol potenciar el Ripollès com
a punt empresarial i de captació
d’empreses i de talent. Per això, les
grans colònies, oblidades en molts
casos, s’han convertit en punt d’estudi i mira per la patronal. Dins del
gran projecte per a la reindustralització del Ripollès es contempla fer
un estudi detallat de cada colònia.

PUBLICITAT
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En altres paraules, no es contempla
fer un projecte de gran abastat per al
conjunt, sinó identificar les potencialitats de cada colònia per determinar-ne quins en serien els usos més
factibles i que més rendibilitat econòmica podrien portar el territori.
Un treball de recerca i d’estudi que
el gerent de la UIER, Josep Pascal,
certifica que s’hauria de fer d’acord
amb les propietats de cada sector.
«Cada colònia té la seva anàlisi i no
tot ha de ser sòl industrial», clarifica
Pascal, el qual assegura que cal fer
una labor intensa en aquest camp
per tal d’adequar l’oferta de sòl
d’aquestes antigues indústries amb
la realitat existent a cada punt. La
voluntat, segons explica Pascal, és
que un cop fet aquest treball exhaustiu i de determinar els millors usos
per a cada colònia tèxtil, buscar els
inversos necessaris per dur a terme
la reconversió i reindustrialització o
reutilització d’aquests espais.
PROPOSTES DE PRESENT
Un dels espais tèxtils que ja ha començat a caminar per reconvertir-se
i tornar a encabir-hi activitat econòmica és la colònia Llaudet, a Sant
Joan de les Abadesses. Artesania Pirineu S.L, de Ripoll, i Eolgreen, amb
seu a Sant Boi de Llobregat, van adquirir el maig de 2016 la nau nova a
l’Institut Català del Sòl (INCASÒL),
que n’era el propietari des del 2006.
Van adquirir una superfície de prop
de 16.600 metres quadrats. L’operació es va tancar per un preu total
d’1,75 milions d’euros que afrontaran a través de finançament.
Un impuls per al futur industrial a la
zona que l’alcalde del municipi, Ramon Roqué, va qualificar de «molt
bona notícia» per al territori perquè
ve a ser com l’«embrió» de la «reindustrialització d’un espai que havia
caigut en decadència» i que ara pot
tornar a ser un «motor econòmic»
important a la zona.
Recentment, l’INCASÒL ha posat a
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Noves empreses s’instal·len a la nau nova de la colònia Llaudet

la venda a través d’un concurs públic
les edificacions de la seva propietat.
En concret, són les que es troben a
la zona esquerra de la colònia, en direcció a Camprodon. El termini de
presentació de propostes a l’empresa
pública finalitza el 19 de maig.
A Ripoll, d’altra banda, s’ha reconvertit una altra zona industrial en
pols d’atracció empresarial, però
també en espai de gaudi per als vilatans i vilatanes així com els visitants de la vila. Es tracta de la zona
que ocupava la Preparación Textil,
al vell mig de la carretera de Barcelona, el sector amb més població
de la capital de comarca. Un sector
que vol ser pol d’atracció d’empreses
i emprenedors per donar vida a una
antiga colònia tèxtil que va tancar
les portes a les darreries del segle
XX, però que també s’ha vist des
de la corporació municipal com una
ubicació clau per esponjar aquest
sector de la població.
EN L’ÀMBIT CATALÀ, NOUS USOS
PER LES VELLES FÀBRIQUES
Si ens fixem en el que ha succeït més
enllà de les nostres fronteres com a
comarca, podem observar alguns
projectes que han volgut revitalitzar els antic nuclis industrials. Dotant-los de nou contingut amb un ob-

jectiu clar: donar a conèixer el llegat
patrimonial a través de noves fórmules comercials i culturals per a revitalitzar un edifici o un àrea oblidada.
Algunes d’elles són efímeres, però
que donen vida a espais industrials
per uns dies l’any. És el cas del barri
del Rec, a Igualada, on coexisteixen
avui, gràcies a les seves grans dimensions, joves emprenedors vinculats al
disseny tèxtil i a la moda amb despatxos de professionals diversos i
amb artistes que requereixen espais
amplis i diàfans per a la seva pràctica
artística. També s’hi ubica el Rec.0
Experimental Stores. Dues vegades
a l’any, i només durant quatre dies,
les velles fàbriques i adoberies es converteixen en ‘pop up stores’ de moda
on marques de primer nivell venen els
seus estocs i mostraris a preus únics.
També es poden convertir en font
de coneixement. Aquest és el cas de
Can Vidal, al Berguedà, on s’ubica
un museu. Es tracta d’apostar per reviure el passat en la pròpia pell. Des
de l’any 1995, el museu explica com
eren la vida i el treball en una colònia
tèxtil als inicis del segle XX. Una extensa passejada per la colònia Vidal
serveix per mostrar la realitat d’un
moment històric de cabdal importància per la història contemporània del
nostre país i la seva industrialització.

DOMÈNEC ESPADALÉ //ENTREVISTA

«Estem remuntant, però per a les comarques
d’interior cal fer accions especials»
DOMÈNEC ESPADALÉ, PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
Cambra de Comerç de Girona

• Quina és la situació de les comarques d’interior, segons la Cambra de
Comerç?
Les comarques a prop dels Pirineus, com
poden ser Ripollès i Garrotxa, es troben
en un procés de recuperació. Malgrat
la seva situació geogràfica, tenen una
tradició industrial que malgrat la crisi
han aguantat i ara es torna a projectar
amb bones perspectives. Això ha estat
possible gràcies a les comunicacions per
carretera. En aquestes comarques, tot i
haver-hi punts a millorar, s’hi arriba per
autovia. I això afavoreix els dos sectors
més importants en la seva econòmica
com són el turístic i l’industrial.
• I des de la Cambra de Comerç,
quin suport es dóna a les iniciatives
empresarials?
El nostre paper és el d’ajudar a créixer a
les empreses i ho fem des d’un punt de
vista transversal. Les patronals ja ho estan fent d’una manera directa vers l’empresari des del punt de vista de convenis
i acords laborals. El nostra paper està en
potenciar, sobretot, el paper internacional de les nostres empreses defensant
infraestructures i també potenciant la
innovació i l’emprenedoria, perquè és el
futur del nostre país.
• Què destacaria quan les empreses
han d’elegir entre els conceptes de proximitat o internacionalització?
Depèn dels sectors. En alguns, la proximitat i la qualitat dels productes de consum diari els dóna una garantia assegurada i, en aquest cas, el turisme els ha
permès tenir una sortida. Però en canvi,
encara que la ubicació de les empreses
sigui a comarques de l’interior, la internacionalització els permet créixer.
• La cambra ha estat determinant per reivindicar la millora de les comunicacions.

S’està fent alguna acció pel Ripollès?
No hem parat de fer-ho. Vam treballar
pel desdoblament de l’autovia des de Vic
fins a Ripoll. Estem treballant per aconseguir les variants de Ripoll i Sant Joan
de les Abadesses tal i com en el seu dia
ho vàrem fer pel Túnel de Bracons i també ho fem per la variant d’Olot. S’ha de
pensar que les empreses es situen al costat d’autopistes i autovies i, ara, aquestes
comarques d’interior es pot dir que ja hi
són; i encara podem millorar les comunicacions a través de la línia ferroviària R3.
• Quin suport han de tenir les empreses
de les comarques d’interior per poder
ser competitives?
Per part de la Cambra, els donem el suport de la informació, la formació i la
col·laboració per poder ser referents en
el mercat. Hem de tenir en compte que
les petites i mitjanes empreses poden ser
tan competitives com les grans. Al Ripollès i a la Garrotxa, per exemple, hi
ha empreses que són referents a nivell
internacional. I això passa per poder
accedir a les noves tecnologies i a una
formació permanent.

• L’àrea de Barcelona ha xuclat molt
com a nucli industrial. Poden ser alternativa les àrees industrials de les comarques interiors?
Sempre depèn de cada empresa. En conec que estan situades a llocs d’interior
que són les millors del seu sector a nivell
europeu i mundial.
• Exportar és una solució per a aquestes empreses?
Sens dubte, les empreses que han exportat són les que millor han aguantat la
crisi des del 2007 fins ara, i així es pot
demostrar a les nostres comarques. Puc
dir que aquestes ja estan creant llocs de
treball de manera important.
• Però encara hi ha atur.
Sí, aquest és el punt negre. Tenim un excés d’atur, sobretot juvenil.
• El procés català pot afectar el creixement de les empreses?
No, de cap manera. És demostrable que,
malgrat el Procés, les empreses han invertit; i no solament les de casa, sinó
que n’han vingut de fora. Aquests últims
temps hem batut rècords de creixement,
i sobretot a les comarques de Girona.
7
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Ripoll, vila ideal per
invertir-hi
PLATAFORMA PER LA
DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL
Un dels objectius de l’ajuntament de
Ripoll és atraure inversions al territori per tal d’estimular la creació de
llocs de treball directes i indirectes
que contribueixin a la promoció
econòmica del municipi i del conjunt de la comarca.
Treballar i viure en un entorn únic,
amb tradició empresarial, i amb una
bona posició estratègica ha de convertir-nos en un referent per captar
noves activitats.
Aquesta inquietud, recollida també
pels diferents membres de la Xarxa
C-17, va fer que el grup de treball de
promoció industrial, coordinat per
Ripoll i Parets del Vallès, es plantegés la projecció d’un mapa d’activitats econòmica que identifiqués les
potencialitats industrials i econòmiques que ofereix la C-17 per tal d’articular-les i promocionar-les.
Ripoll va crear una plataforma, com
a prova pilot, que ara s’ha pogut
completar i ampliar al sector comercial, gràcies a la col·laboració de la
Diputació de Girona. Amb aquesta
eina de treball i consulta, es pretén
dinamitzar el teixit empresarial del
municipi, atreure noves inversions,
millorar la competitivitat econòmica de les empreses i del territori,
aportar informació gràfica actualitzada que permeti la cerca als inversors, i difondre i posar en valor la
riquesa del territori.
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SERVEIS PER A LES EMPRESES
I L’EMPRENEDORIA
Des de l’àrea de Projecció Econòmica de l’ajuntament, es treballa de
forma decidida per apropar l’administració a les empreses, i es participa activament en aquells projectes
que permetin generar riquesa al territori.
Amb aquesta finalitat es va posar en
marxa el servei de Finestreta única
empresarial que proposa una atenció personalitzada als empresaris,
facilitant la gestió i la tramitació
administrativa i actuant coma interlocutor amb la resta de serveis
municipals i amb l’Agència de Desenvolupament i l’Unió Intersectorial
Empresarial del Ripollès (formació,
plans d’empresa).
Ripoll aposta per facilitar l’establiment d’empreses i per acompanyar
les empreses del territori en totes
aquelles gestions que necessitin.

ASSESSORAMENT
PERSONALITZAT
· Recerca de sòl i sostre.
· Plans d’empresa.
· Tramitacions de llicències.
· Suport a la creació d’activitats:
subvencions per al foment d’activitats
econòmiques, joves emprenedors i
dinamització comercial.
NAUS DE TRANSICIÓ
I LOCALS COMERCIALS
Al polígon la Barricona, l’ajuntament
disposa de 6 naus de transició amb

l’objectiu d’ajudar a la creació i a la
consolidació d’activitats empresarials,
posant a disposició dels emprenedors
espais i serveis per desenvolupar i consolidar la seva iniciativa empresarial.
A partir del mes de juny quedarà
una de les naus lliure: la superfície
total és de 516 m2, distribuïts en
384 m2 a planta i 132m2 a altell.
També s’està activant conjuntament
amb els APIS una borsa de locals
comercials.

PLATAFORMA DE
DINAMITZACIÓ
EMPRESARIAL
Pl. Ajuntament, 3
17500 Ripoll
Tel.: 972 71 41 42

SUBVENCIONS

mapping.ripoll.cat/cat/
ajuntament@ajripoll.cat

Més informació a l’Ajuntament de Ripoll
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Sant Joan de les Abade
indústria a la zona de la
roports, tant de Barcelona com de
Girona; d’altra banda, el polígon es
troba a només 10 km d’un potent
centre de formació professional dual,
la Fundació Eduard Soler, que treballa en els àmbits de mecatrònica, fabricació mecànica, disseny mecànic
i disseny de programació industrial.
A més, l’arribada de la banda ampla,
entre altres coses, fa que les instal-

AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES

L’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses i l’Institut Català del Sòl,
conscients de la importància que ha
de seguir tenint el sector industrial
en el municipi, estan donant un fort
impuls al desenvolupament d’aquest
sector amb l’objectiu que s’hi installin noves empreses i s’hi creiin nous
llocs de treball.

turisme com a eixos vertebredors de
la seva activitat econòmica.
Precisament, per aquest motiu neix
el polígon industrial de Llaudet.
Ubicat als afores de Sant Joan,
aquest polígon ofereix a les empreses l’oportunitat de treballar en un
entorn natural i únic. El polígon està
format per dos sectors: el sud, amb
l’antiga colònia industrial, on es troben un conjunt d’habitatges i naus
de petites dimensions per instal·lar
activitats econòmiques, habitacions
o oficines; i el sector nord, format
per 5 parcel·les de diferents dimensions i una nau industrial.

Aquest polígon s’ha de convertir en
un dels centres neuràlgics no només
del municipi sinó també del Ripollès, una comarca amb un intens
passat industrial que en l’actualitat
aposta per combinar la recuperació
del teixit industrial i el foment del

El polígon compta amb avantatges i
comoditats que fan atractiva la idea
d’ubicar la nostra empresa a Llaudet.
D’una banda, la seva bona comunicació, ja que es troba just al costat
de la carretera nacional que uneix
Barcelona i França, i proper als ae-

L’antiga colònia tèxtil de Sant Joan
de les Abadesses s’ha convertit en el
sector industrial de la Colònia Llaudet, una colònia que portava en
desús des de les acaballes del segle
passat.
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Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel.: 972 72 01 00
COLÒNIA LLAUDET
N-260, km 104,5
17860 Sant Joan de les
Abadesses
www.santjoandelesabadesses.cat
ajuntament@santjoandelesabadesses.cat
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desses reforça la
la Colònia Llaudet

lacions estiguin ben dotades de tots
els serveis necessaris. També hi ha
el que, probablement, fa més especial el polígon: el seu entorn natural. Un paratge preciós als peus del
riu Ter, un riu amb gran influència
sobre l’agricultura i la indústria de
la zona, i envoltat de verd. Un plus
extra perquè anar a treballar sigui
una desconnexió del bullici i la contaminació de les ciutats. I finalment,
un punt molt important avui dia, és
que els preus són molt competitius.
Així doncs, treballar al polígon industrial de Llaudet és una oportunitat que no es pot deixar escapar; perquè la qualitat de vida no només s’ha
de tenir un cop sortim de la feina,
sinó també quan ens trobem en ella.
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ENTREVISTA\\ XAVIER JUNCÀ

Camprodon crea un espai Cow
l’emprenedoria de la vall i facilit
XAVIER JUNCÀ, REGIDOR DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CAMPRODON

El regidor de l’àrea de Promoció
econòmica de Camprodon, Xavier
Juncà, explica a Empresa.cat com
es vol fomentar amb un espai de
coworking i ajuts a l’emprenedoria per
crear noves empreses.
• Com és el projecte que vostès han
iniciat?
No tota la iniciativa de Camprodon
s’ha de basar en el turisme, tot i que és
molt important, sinó que calia donar
una empenta a altres activitats econòmiques. A partir d’aquí iniciarem diferents accions i una d’elles és la de recuperar el talent. Cal mirar que gent jove
de la vall amb talent pugui tenir l’opció
de quedar-se a treballar a Camprodon.
Actualment molts, per formar-se, van
a fora i difícilment tornen.
• En què consisteix?
En primer lloc adequarem un espai
municipal dotat de les tecnologies més
avançades que permetran treballar als
emprenedors en aquest espai, el qual
serà idoni per a aquelles persones que
la seva activitat es basa en el capital
humà o la creativitat.
• Quines accions faran per tirar
endavant la iniciativa?
Hem començat per aprovar, en el darrer ple municipal, una línia d’ajuts
per noves activitats econòmiques que
es creïn i que es concediran a partir
d’unes bases aprovades per regular-ne
la concessió. Com a primer condicionant, aquestes línies d’ajut van destinades per a persones empadronades a
Camprodon amb una subvenció anual, d’un límit de 1.000 euros amb un
possible plus de 500 en concepte d’in12

novació. Amb aquestes aportacions
es podran finançar les quotes d’autònoms, l’impost d’activitats i altres
aspectes necessaris per a la creació
d’empreses.
• Està dirigit a un perfil determinat
d’emprenedor?
No. La idea és que es creïn activitats
econòmiques. A partir d’aquí s’obrirà
un període de convocatòria perquè es
puguin presentar aquelles persones
que puguin ser-ne beneficiàries. Tot
seguit, es farà una comissió de valoració que determinarà qui compleix amb
els objectius bàsics tant tècnics com de
projecte. La comissió també ha de valorar que el projecte presentat tingui
garanties de continuïtat. No pot ser
un projecte que al cap de poc se n’hagi
anat en orris. Tot i que mai hi ha una
garantia absoluta d’èxit sí que cal valorar les perspectives de llarga durada.
• Ha de ser un tipus d’empresa
determinada?
Els ajuts van destinats a una persona

física. Han de ser una empresa que
generi un tipus de serveis econòmics a
Camprodon. Sí que es valorarà també,
si la persona està a l’atur.
• Han valorat abans de tirar endavant
la iniciativa si pot tenir acceptació?
El que hem valorat és que perdem habitants i la gent jove se’n va. L’activitat
econòmica costa de mantenir-la perquè
l’estacionalitat del turisme limita l’activitat econòmica per temporades durant
l’any i nosaltres el que volem és l’estabilitat en diferents sectors que ara no hi
són. Poden ser activitats lligades amb el
turisme, però també un arquitecte, un
enginyer o qualsevol professional que
la seva presència a Camprodon ajudi a
la dinamització econòmica.
• Tenen algun indici de gent que pot
participar del projecte?
D’entrada tot va lligat amb la iniciativa de crear un espai coworking que
diferents persones ens han demanat.
O sigui, és un espai per treballar. I qui
ens ho demana és gent que ja està en

XAVIER JUNCÀ //ENTREVISTA

oworking per impulsar
cilitar ajuts a noves iniciatives
el món professional, donats d’alta i del
propi territori; i també hi ha qui ve de
fora, ve a fer estades aquí i necessita
acabar feines i projectes, i a través
d’aquest espai els hi podem facilitar.
Si tenim aquesta gent que Camprodon
els suposa un atractiu per treballar, és
un imput que si potenciem l’activitat
econòmica, encara serà més eficaç.
• Quin és el concepte de coworking?
El que nosaltres hem pensat és donar
servei amb un espai dotat de les tecnologies bàsiques i equipaments tant per
als nous emprenedors que seran sub-

vencionats com per als professionals
o autònoms que ja estan donats d’alta
però que necessiten un espai per treballar com aquest. Un tercer concepte és que entorn d’aquest projecte es
vagin generant idees i projectes d’emprenedoria. El coworking és un punt
de trobada de professionals i emprenedors on podran fer-hi totes les tasques
informatives. És un punt d’evolució
dels que abans eren els centres d’empresa. Aquest concepte està molt evolucionat a països com Suïssa i Estats
Units. És un espai diàfan on hi ha un

multi ús constant de les persones interessades sense que ningú tingui un
lloc fi x. Aquest espai permet també la
interrelació entre emprenedors que pot
suposar un intercanvi d’idees i de connexió amb altres professionals. També
hi haurà espais tancats on, amb prèvia
reserva, podran utilitzar els usuaris.
• Hi ha limitació de places?
Sí, caldrà un control d’accés a aquest
espai que estarà ubciat a la planta 3a
i 4a de l’edifici de la Cooperativa, emplaçament que és òptim per treballar
amb qualitat.

PUBLICITAT
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ENTREVISTA\\ ADRIÀ GÓMEZ, CÀMPING ELS ROURES

L’inici d’una trajectòria
d’empresaris turístics

Adrià Gómez és un dels fills de la
família Gómez-Marco (Joan Gómez
i Rosa Marco) que, procedents de
Barcelona, varen començar l’any
1978 una trajectòria d’iniciatives
turístiques a la comarca del Ripollès i,
concretament, a la Vall de Camprodon.
El càmping Els Roures de Sant Pau de
Segúries va ser la seva primera inversió
que va continuar amb l’adquisició del
càmping Vall de Camprodon, l’Hotel
Edelweiss i, durant un temps, el
restaurant de Vallter 2000. L’Adrià, a
banda d’altres iniciatives de restauració
i oci nocturn a Barcelona, gestiona el
càmping els Roures amb una constant
progressió de mediambient i de serveis.
• Com arriba la seva família al
Ripollès?
Arran de l’afició dels meus pares, a qui
els agradava voltar pel món amb una
de les clàssiques caravanes rodones, les
rulots. El pare era enginyer electrònic i
la mare es dedicava a l’interiorisme, tot
i ser administrativa. Va ser al voltant
de l’any 1978. Llavors jo tenia 8 anys
quan unes quantes famílies que teníem
caravanes vàrem arribar a Sant Pau i
ens vàrem establir al càmping, on veníem cada cap de setmana. Als meus
14

pares els va agradar al lloc i la família
Guàrdia, de El Mariner i propietària
dels terrenys, els van llogar el càmping.
Al cap d’un mes ja funcionava. Llavors la normativa era més senzilla que
no pas ara. El càmping només era una
roureda amb una masia en ruïnes i es
va haver d’anar recuperant.
• I aquí s’inicia la trajectòria de la
seva família en el sector turístic?
Sí. Fins al moment, la meva família no
tenia aquesta dedicació. A partir d’adquirir el càmping Els Roures, vàrem
ser deu mans: els meus pares, els dos
meus germans i jo. El cas és que tot
va anar prou bé i en època de crisi hi
havia el càmping Vall de Camprodon
que passava per dificultats... I nosaltres
el vàrem rescatar. En circumstàncies
semblants, també se’ns va oferir l’Hotel Edelweiss i, més endavant, vàrem
assumir la gestió dels serveis de restauració de Vallter 2000. Llavors, tot ens
feia il·lusió, i vàrem saber fer funcionar
aquests equipaments.
• I actualment?
Gestionem els dos càmpings de la
zona. El fet és que degut a una planificació familiar jo no em vaig reincorporar al càmping fins a l’any 2008. Llavors els meus pares encara portaven la

gestió de la restauració de Vallter i de
l’Edelweiss, i el meu germà David era
el responsable dels dos càmpings. Els
pares es van anar fent grans i es va fer
una distribució del negoci familiar entre els germans.
• El càmping Els Roures és un referent
a la comarca.
Es troba dins el marc d’una roureda
centenària. Això suposa una atenció de
manteniment constant perquè són arbres molt antics, tant els roures com els
freixes. Pel que fa als serveis, hem anat
evolucionant, dotant-lo d’aparthotel,
Spa, serveis de massatges, bungalous
de fusta massissa, restaurant... La veritat és que està molt ben equipat, i en
plena natura!
• Per a Sant Pau és un servei
important?
El Càmping, en les èpoques de temporada alta, dobla la població de Sant Pau
amb 800 persones. Vol dir que hi ha
dos pobles. I, en general, entre nosaltres
els càmpings de la Vall de Camprodon i
el de Molló aportem un augment de població que beneficia tota la Vall, perquè
es tracta de gent que disposa d’un poder
adquisitiu notable, és de turisme familiar i gens conflictiu. Les necessitats de
consum i de gaudir de natura repercuteixen en l’economia comarcal.
• Els projectes continuen?
No es pot parar. S’ha d’equipar amb
serveis idonis per a l’entorn on estem,
preparant-nos per funcionar amb energies netes i ecològiques com la biomassa, no consumim gasoil ni gas... Es
tracta de millorar, optimitzar i créixer,
si no volem quedar-nos aturats. Ara
ens centrem en la millora de serveis que
oferim al càmping.

REFLUSA MECANITZATS //ENTREVISTA

Reflusa Mecanitzats amplia
els seus equipaments
Reflusa Mecanitzats fa més de 30 anys
que ofereix solucions de mecanitzat, rectificat, equilibratge i muntatge de diversos tipus de peces. A més, també produeix maquinària especial feta a mida, en
funció de les necessitats de cada client.
Situada al polígon industrial Les Mates,
a Olot, Reflusa Mecanitzats treballa dia
a dia per adoptar les solucions més capdavanteres i innovadores. Fruit d’aquest
compromís, l’empresa disposa des de gener
del 2017 d’una nova fresadora de columna
mòbil. Tot i l’extens ventall de serveis amb

REFLUSA MECANITZATS
Ronda Les Mates, 28-30
17800 Olot
Tel.: 972 26 09 75
www.reflusa.com
reflusa@reflusa.com

què compta, l’empresa està especialitzada
en la construcció de peces úniques i sèries curtes, així com en la reparació de tota
mena de peces i maquinària.
Amb el propòsit de fer els fluxos de treball més eficients, Reflusa Mecanitzats
s’articula al voltant de vuit àrees. Una
de les més importants és la secció de
fresadores, que concentra diversos centres de mecanitzat i fresadores de tres
i quatre eixos. Tota la maquinària ha
estat equipada amb programari de disseny i fabricació assistida per ordinador
(CAD-CAM), concebut per a la mecanització de peces especials o difícils de
programar.
A la secció de torns, l’empresa disposa de
torns convencionals i de control numèric
(CNC). En l’àmbit de rectificats, hi ha
rectificadores cilíndriques i tangencials,
així com una lapejadora vertical i una
altra d’horitzontal per als acabats interiors de cilindres o camises de pistons
hidràulics. Dins de la secció d’equilibraments, cal fer esment d’una maquinària
especialitzada en equilibratges dinàmics,
amb transmissió per cinta o per cardant,

i on les peces equilibrades incorporen el
certificat de qualitat segons normes ISO.
Quant a la secció d’obra pública, ha estat
dotada d’un equip portàtil per a la mecanització in situ d’allotjaments interiors i
per a la reparació de maquinària d’obres
públiques, pedreres i plantes d’àrids, entre d’altres. Pel que fa a la secció de soldadura, és apta per a tota mena de peces
i materials, i s’hi duen a terme tres tipus
de soldadura: TIG, Mig/Mag i MMA.
A la secció de disseny, la companyia aplega equips informàtics i de programari
específic per al disseny i la confecció de
tot tipus de plànols. Finalment, a l’àrea
de qualitat, la firma disposa d’una sala
climatitzada equipada amb una màquina tridimensional, projector d’acabats,
una columna de mesura i micròmetres
per garantir la qualitat i la verificació
dels productes enllestits.
Fundada el 1986, Reflusa Mecanitzats
opera fonamentalment als sectors metal·
lúrgic, d’obra pública, ferroviari, farmacèutic i carni, així com a la indústria del
plàstic i l’automoció.
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COMERCIAL CBG //EMPRESA

Comercial CBG, la clau és la
vocació de servei als clients
partament de màrqueting és qui estudia i ofereix eines de màrqueting
així com material visual i de suport
per als locals, com cartes personalitzades per a les taules, fulletons amb
maridatges i suggeriments fets a
mida, segons l’interès del client, etc.

Són líders de mercat en la distribució de producte alimentari i enològic
italià, per a la restauració. Importen
més de 80 primeres marques italianes i en el seu catàleg hi ha més de
1500 productes provinents de totes
les regions d’Itàlia, des dels més
coneguts als més peculiars i artesanals. A més, la seva experiència i
coneixement del mercat (30 anys els
avalen), els permeten trobar aquells
productes que no estan entre la seva
oferta i que el client necessita.

Sempre amb l’objectiu d’ampliar el
seu ventall de solucions, des de fa
un any i mig disposen també d’una
àmplia oferta en productes sense
gluten, per donar suport al professional que és sensible a les al·lèrgies
alimentàries.

La seva principal força és el teixit
humà que ocupa cada departament
i cada segment de l’empresa, gent
de la comarca o pròxima, que sent
l’empresa com a seva. A part de la
gent que forma la seva central, ubicada a Ripoll des de sempre, CBG
té delegacions a Madrid, València,
Màlaga, Balears i Canàries.
La clau del seu èxit és la clara vocació de servei al client, oferint-li
no només un producte de qualitat,
fiable, homogeni i un bon servei,
sinó també assessorament i eines de
màrqueting a qui ho necessiti. Per
CBG, el negoci del client és el seu,
per això, li ofereixen tots els seus recursos per donar-li suport i fer que
sigui, si cap, encara més rendible.

COMERCIAL CBG
P.I. Mas d’en Bosch, parcel·la 4
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 33 70
Fax: 972 70 30 00
www.cbg.es
cbg@cbg.es
El nostre objectiu,
és mantenir i sempre
millorar el nostre propi
nivell d’exigència i
donar el millor servei

Ho fan a través d’un xef en plantilla
amb experiència com a cap de cuina,
i que per tant, assessora els clients
des d’un punt de vista professional,
aportant el coneixement del producte i també els seus coneixements
com a professional del sector. El de-

al client, entès com un
ventall de solucions
per al seu negoci.
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EMPRESA\\ MECANITZATS TER

Mecanitzats Ter,
especialistes en
mecanització
MECANITZATS TER
Pol. Ind. Cal Gat, naus 1, 3 i 5
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 72 09 79
administracio@mecanitzatster.com
www.mecanizadoster.es

Mecanitzats del Ter és una empresa especialitzada en la mecànica de
components de motors d’electroventilació i en la fabricació d’eixos motors i altres components metàl·lics
per a motors.
L’empresa va néixer l’any 1998 i es va
ubicar, llavors, a una nau al Polígon
dels Pintors de Ripoll. Per a poder
ampliar el seu espai de treball i així
poder créixer de forma laboral, l’any
2001 es va traslladar fins a la nau
on està instal·lada actualment, a Cal
Gat, a Sant Joan de les Abadesses.
Des d’aleshores, l’empresa ha invertit constantment en maquinària
per tenir un ampli ventall de possibilitats a l’hora de fer el mecanitzat
de les peces amb les quals treballa.
Disposa d’equips de verificació de
primeres marques, que asseguren un
òptim control de la qualitat dels seus
productes i serveis. Per a qualsevol
projecte de mecanització es troben
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a la disposició del client: els seus
tècnics elaboraran un pressupost segons les possibilitats, fet a mida.
La feina d’aquesta empresa consisteix a fer el mecanitzat, fer-li el detall, a peces que es destinen a motors
elèctrics.
Mecanitzats del Ter treballa sobretot
per a empreses de la comarca, com
Soler&Palau. No obstant, també tenen altres clients exteriors, donant un
servei de màxima qualitat i eficiència
més enllà de la comarca del Ripollès.
L’empresa ha obert una filial, Mecatrònica del Ter, més encarada a
projectes per a empreses, com ara
càrnies, o especialitzades en electrodomèstics industrials.
Actualment, 20 professionals treballen a l’empresa per complir amb els
encàrrecs que reben. Tot plegat, amb
11 màquines d’última generació per
oferir el màxim servei possible als
seus clients.

MECATRÒNICA DEL TER
Pol. Ind. Cal Gat, naus 4 i 6
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 72 23 71
mtronica@mecanitzatster.com
www.mecanizadoster.es

LERSA //EMPRESA

LERSA, una aposta
per l’energia verda

A punt d’arribar al centenari, el
grup LERSA segueix amb la filosofia del tracte proper al públic i respectuós amb el medi ambient. Des
que la fundaren el 1919 Modest
Sayós i els seus socis, el grup no ha
deixat d’abastar d’electricitat a la
comarca del Ripollès amb un tarannà propi que combina proximitat i
qualitat. Ja des dels seus inicis, la
voluntat d’emprar energies naturals
per aconseguir-ne electricitat va ser
una constant en la filosofia empresarial, a partir de dos aprofitaments
hidràulics al riu Freser.
Amb els anys, la societat ha esdevingut més conscient per la protecció del medi ambient, donant la raó
a qui al seu moment apostaven per
la naturalesa. Ara LERSA segueix

LERSA
Carrer de Sant Pere, 6
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 00 94
www.lersaenergia.com
info@lersaenergia.com

encaminada a la millora del producte, apostant per les energies verdes,
d’origen 100% renovables. La companyia ripollesa pensa en les energies
sostenibles, renovables i respectuoses
amb el medi ambient. Des d’aquest
mateix 2017, l’energia elèctrica que
comercialitza LERSA és d’origen
100% natural i renovable.
Aquest fet li ha permès aconseguir
el Segell de Garantia d’Origen, atorgat per la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, l’organisme públic encarregat d’acreditar
l’obtenció d’energia verda. LERSA ja
és 100% RENOVABLE,
sent un orgull per l’empresa i per als seus clients poder lluir un segell de qualitat i distinció com aquest.
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MATRIX //EMPRESA

Matrix, solucions a
mida i d’alta qualitat

la cosmètica. També pot fer matrius
d’acurada precisió per a diversos
sectors que necessitin una gran producció i fiabilitat, on Matrix excel·
leix. Per tot això, Matrix és considerada entre les millors empreses de
motlles europees.
El disseny de motlles i matrius, emprant alhora la més avançada tecnologia integral en CAD/CAM/CAE
és el segell distintiu de l’empresa
Matrix.
La seva evolució ha estat una constant des de la seva fundació, i sempre s’ha fet amb la màxima il·lusió i
empenta en cadascun dels projectes
que ha tirat endavant. Aquest fet li
ha permès d’arribar a situar-se en
una excepcional posició dins del
mercat internacional.
Des dels seus inicis, però, el seu actiu
més important i destacat ha estat,
sens dubte, el seu personal. L’empresa aglutina més de 60 professionals,
tècnics altament qualificats, capacitats i experimentats. A més a més,
aquest personal sempre es troba en
contínua formació, gràcies als cursos periòdics de reciclatge que s’imparteixen periòdicament a l’empresa
mateixa.

La relació de Matrix amb els seus
clients es basa en tres principis fonamentals: el bon servei, la confidencialitat i el compromís professional.
La seva principal producció és la que
es destina a l’automoció, el packaging d’aliments, motors elèctrics o
matrius d’altres sectors, per exemple. Dins del competitiu sector de
l’automoció, Matrix treballa amb
empreses capdavanteres, notables,
tant de manera directa com a través
de subministradors també directes.
Tant poden fer matrius de tall, doblat com d’embotició per al sector de
l’automoció.

MATRIX
Ctra. C-26, KM 195
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 03 58
Fax: 97270 33 51
www.matrix-sa.com
info@martix-sa.com

L’àmbit de l’alimentació també és
àmbit de Matrix. Professionals en el
Tall Permitral per punxó i matriu i,
sobretot, especialitzats en el trepant
de fons i laterals de cistelles, tapes i
tapes de cistelles per a les empreses
líders del sector alimentari. Matrix
fabrica motlles d’alta precisió per al
sector del packaging, l’alimentació i
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ENTREVISTA\\ ENRIC CAMPRUBÍ, PIRINAT

Pirinat - Carn Ecològica, m

L’Enric Camprubí (33) i el seu germà Raimon (30) són l’exemple de
joves emprenedors a la comarca. Fa
poques setmanes que la seva iniciativa els ha portat a inaugurar unes
noves instal·lacions al polígon Niubó de Campdevànol. Un projecte
que vol créixer més, tot i que en els
darrers anys la seva producció s’ha
anat multiplicant de manera considerable. L’Enric ens explica la seva
creació i evolució.
• Quins són els orígens de Pirinat?
Neix l’any 2007 sense la previsió
que pogués arribar a ser el que és
avui dia. Va ser per la necessitat
de poder vendre els vedells d’una
petita explotació ramadera que jo
acabava de crear. Va ser necessari
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impulsar una nova línia de comercialització dels vedells, diferent de
la que s’estava fent fins aquells moments per tal de valorar millor el
preu d’aquells animals, que havia
quedat molt estancat en els darrers
20 o 30 anys. En els seus inicis encara no era Pirinat, sinó Vedella
Rosada del Ripollès.
• Per què aquesta denominació?
Perquè matàvem els vedells, que
només havien mamat i pasturat,
als sis o set mesos. Això ens donava
una carn més rosada, més fresca,
seguint el model de cria que s’impulsava al Pirineu de la Catalunya
Nord. Després vàrem anar a visitar
diferents carnisseries del Ripollès
per comercialitzar aquest tipus de
carn, que en un primer moment no

va encaixar massa.
• Però no van abaixar la guàrdia.
No. Juntament amb en Ramon Turrats i en Joan Casas ens vàrem associar i es va crear la marca Carns de
Confiança, vinculada amb la marca
anterior de Vedella Rosada del Ripollès. La primera activitat la vàrem
iniciar a l’obrador de la carnisseria
de Can Palau de Ribes de Freser on
ens van ensenyar a desfer la vedella
i, a partir d’aquí, va ser quan en un
petit mercat de proximitat de familiars i coneguts es va comercialitzar
la carn dels nostres vedells directament al consumidor. Era carn de
vedells de només 150 quilos i la presentàvem amb uns lots.
• I quan arriba el canvi?
Va ser arran d’una entrevista publi-
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a, model d’emprenedoria
cada en l’apartat Èxit de ‘El Periódico’. Després de publicar-la ens varen
trucar unes 250 persones, en un dia
i mig, interessades a obtenir el nostre producte. Evidentment, no estàvem preparats per assumir el repte,
ni tan sols teníem furgoneta per
repartir-lo. Jo en aquells moments
portava rastes i potser la imatge
d’un ramader jove del Ripollès que
venia una carn diferent va atraure
l’atenció de molta gent.
• Es va assumir com una nova
oferta de mercat.
Segur. La imatge del ramader era de
persones més aviat grans. En aquells
moments, era un jove que venia una
carn diferent que no era de vedells
de 350 quilos, sinó de la meitat; i el
sistema de comercialització també
era completament diferent. La suma
d’aquests elements va ser fonamental per assolir una penetració tan
ràpida al mercat.
• Això va suposar canvis importants
a l’empresa?
Ens vàrem professionalitzar. Es va
crear un etiquetatge facultatiu propi,
una marca certificada. Es va comprar una furgoneta petita per al repartiment i vaig convèncer diferents
ramaders que produïssin vedella
com ho fèiem nosaltres. Més endavant vaig aconseguir que ens concedissin el certificat ecològic que suposava un valor afegit més al producte
que es continuava servint a domicili.
Això va ser fins a l’any 2009, quan
la feina anava augmentat desfèiem
dos vedells a la setmana, repartia a
tot Catalunya... Al final era molt feixuc perquè ho havia de fer tot i no
donava l’abast!
• I l’any 2009 es fa un altre pas?
Va ser important perquè ens establim en uns baixos de 80 metres

quadrats a Campdevànol. El Ramon
i en Joan surten de l’empresa, de bon
acord, perquè tots dos ja tenien les
seves feines i hi entra el meu germà,
en Raimon, com a soci. Ara tots dos
hi tenim dedicació exclusiva i amb
ell diversifiquem el tipus de client
ampliant a menjadors escolars i a algun restaurant.
• I continuen creixent.
Instal·lem una sala de desfer pròpia,
anem creixent amb clients, sobretot
els particulars, cuidant molt el servei i el producte. I de sempre intentar tenir un NO per a ningú, tot i
que suposava no dormir alguna nit.
El 2012 ampliem l’obrador, passant
dels 80 metres quadrats a tenir unes
instal·lacions de més de 300 metres
quadrats. Mentrestant, vàrem començar a contractar més gent per a
l’obrador i la distribució. Ens vàrem
envoltar de gent jove, de la nostra
edat, amb ganes de treballar. Ara
tenim 33 i 30 anys, respectivament.
Quan vàrem iniciar el projecte jo tenia 25 anys. Reconec que en alguns
moments hem estat inconscients perquè mai ens hauríem pogut imaginar d’arribar allà on som ara amb
uns ritmes de creixement molt alts.
• Quina considera que és la clau de
l’èxit?
Ser molt seriosos tant amb el servei com amb el producte per poder
arribar a l’excel·lència. Cal treballar molt i implicar tot el personal.
Això ens ha portat a tenir clients de
la gran distribució. Estem a Casa
Ametller. També ens hem tret el
certificat Internacional de Seguretat Alimentària, l’IFS (International
Food Standard) que ens va obrir més
les portes per entrar a grans distribuïdors. Hem fet coses d’empresa
gran sent una empresa petita. Tam-

bé som a Aldi, a tot Espanya; Condis, Mas y Mas, a Lidl. De moment
encara en aquesta cadena no som a
Catalunya.
• Això suposa ampliar tota la xarxa
de proveïdors?
Sí, hem ampliat els punts d’engreix
en ecològic. Tenim granges des de
Figueres fins al Ripollès i acords
amb ramaders del Pirineu, tant de
Girona com de Lleida. Aglutinem
la gran part del vedell que es cria a
Catalunya.
• Quina és la fotografia actual de
Pirinat – Carn ecològica?
Pirinat és una empresa preparada
amb unes noves instal·lacions, de
més de 1.500 metres quadrats, inaugurades fa pocs dies, amb capacitat
per produir i amb procés d’ampliar
maquinària. Creem una bona xarxa de proveïdors i la nostra situació
està en una comarca puntera a Catalunya quant a la producció de vaca
de carn ecològica. Penso que tenim
el Pirineu, que és una zona excel·lent
per explotar aquest tipus de carn.
Tot això ve acompanyat per un bon
posicionament en el mercat. Darrerament, estem creixent un 100%
cada any, quan en moltes empreses
es considera un èxit el creixement
del 5%.
• I a partir d’ara?
Hem de plantejar-nos continuar
creixent de manera progressiva però
pensada, tant en l’àmbit del mercat
català, com a l’Estat Espanyol i també l’àmbit internacional. Ara estem
sacrificant uns 70 animals a la setmana i podem créixer més. La plantilla és de 26 persones i l’ampliarem.
Ens agradaria ser líders en el mercat
estatal en el sector de carn ecològica. I volem seguir fent comarca i
molt bon producte.
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Comforsa, any 2017:
l’any del creixement
La història de Comforsa és ben conegu·
da al Ripollès. Bastida a partir de la Far·
ga Casanova i Taga a finals dels anys 80,
avui dia és un referent mundial en metal·
lúrgia especialitzada en la transforma·
ció d’acer per a la forja i mecanització
de peces i components. Més del 95% de
la seva producció s’exporta a alguns dels
mercats més exigents del món com Ale·
manya, Estats Units o Japó, per exemple.
• En quin estat de salut es troba Comforsa ara?
Hem aconseguit obrir nous mercats i
nous sectors; diversificar la cartera de
clients i reduir la dependència de clients
grans. Això abans ens feia molt vulnera·
bles; ara no diríem que som on voldríem
ser, però estem en bon camí. Hem reduït
aquesta dependència i, amb això, la de
certs sectors. La tendència és desconnec·
tar-nos dels alts i baixos del mercat i tro·
bar una barreja de clients i mercats que
eviti altes fluctuacions de producció.
També la nova fàbrica amb la premsa de
8.000 tones que s’ha posat en funciona·
ment obre una gamma de mercat, que
fins ara era impossible per no tenir una
premsa d’aquestes característiques. Això
és més projecció de futur per poder arri·
bar a nous mercats.
Sent una premsa de les quals no n’hi ha
massa a Europa i al món (de premses de
8.000 tones només n’hi ha una quinzena
a tot Europa!), ens dóna un valor afegit a
la nostra capacitat de desenvolupament.
Les portes que ens obre la nova fàbrica
amb la nova premsa ens obre una molt
bona possibilitat de creixement.
Ens trobem en un país de costos alts, i
per necessitats del mercat hem d’anar cap
a una estratègia de nínxol. Hem fet un
primer i molt important pas cap a una
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Robin Searle, director financer; Cornelius Hellmund, director comercial; Carles
Gaia, director tècnic, i Pere Calopa, director de qualitat i medi ambient.

diferenciació, cap a mercats de nínxol,
on menys competència ens pot seguir
tecnològicament.
A més, són productes més complexes,
mecanitzats, amb més valor afegit. Fins
ara, Comforsa tenia major concentració
de peces de forja sense mecanitzat; i ara
seguim els nous mercats.
A Alemanya i a Àsia, en general, hi ha
competidors locals molt forts. Per com·
petir contra forjadors de Japó amb clients
japonesos ja s’ha de tenir un producte
molt especial i avançat tecnològicament.
• Aquest 2017 és l’any del creixement?
Això posa un estrès a l’organització a
tots els nivells, des de la persona que por·
ta la premsa fins al director general: hem
de llançar molts nous productes i noves
tecnologies com no ho hem fet mai. Això
és un estrès, però positiu, perquè sabem
que anem per bon camí.
Això no només ens beneficia a nosaltres,
sinó també l’entorn: mitjans auxiliars,
serveis que tenim annexes de la comar·
ca... Un fet que ens beneficiarà a tots.
Tenim un projecte de creixement no no·
més immediat, sinó també continu, per
arribar el 2020-2021 cap als 100 milions,
si pot ser. També industrialment hem de
fer un bon impuls a nivell d’inversió.

Comforsa requereix un nivell d’inversió
continu, any rere any, però en aquests
moments potser més concentrat que mai,
sobretot en la planta de forja lleugera, i a
la planta nova, on hi ha més possibilitats
de creixement. Té aquesta possibilitat a
part de la instal·lació existent; encara hi
cap una línia addicional, com a mínim.
Cal continuar amb aquesta diferenciació
amb productes cada cop més comple·
xes, més grans, més mecanitzats. Això
convertirà Comforsa en un referent di·
ferenciat d’altres forjadors; és forja i, en
el cas de Comforsa 3 de Ripoll, extrusió.
D’aquesta barreja n’hi ha poques, al món,
i és una bona referència internacional.
• Comforsa ha tret 37 productes nous
enguany. Com ho han enfocat? Això beneficia la comarca del Ripollès?
Els productes nous han estat derivats des
de l’any passat, amb el naixement de la
nova premsa, i productes de Comforsa
3 i Comforsa 2, amb l’entrada de grans
actors de l’automoció. La implicació que
té això significa donar molta activitat a
tota la comarca; centres tecnològics, pro·
veïdors de mecanitzat, de fases d’acabat
de les peces... Això significa dinamitzar
la comarca i intentar generar noves ac·
tivitats a la zona que permetin que no
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haguem d’anar més enllà del Ripollès a
buscar-les. Això ha de fer veure a tots els
municipis i ajuntaments que donar ajuda a aquestes empreses ens permetrà a
nosaltres ser més àgils i ràpids a l’hora
de crear nous productes: no és el mateix
tenir un mecanitzador a 1 km de distància, a qui podem fer participar del nostre
procés de desenvolupament, que haver
d’anar-lo a buscar a 300 km. Això ha
d’impulsar activitats de suport al teixit
industrial del Ripollès per poder col·
laborar més estretament amb Comforsa
i permetre’ns a nosaltres ser més àgils.
Així, en un futur, podrem desenvolupar
més productes i més ràpidament. El primer impacte positiu per a la comarca és
evident. Això ens dóna a la companyia la
capacitat d’afrontar diversificació de producte, entrar en nous mercats, nous pa-

COMFORSA
Ctra. de Gombrèn, 51
17530 Campdevànol
Tel.: 972 71 21 71
Fax: 972 71 21 66
Ctra. N-260, km 120
17530 Campdevànol
Tel.: 972 73 00 00
Fax: 972 71 20 21
Crta. N-260, km 117,5
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 00 69
Fax: 972 71 50 74
www.comforsa.com
comforb@comforsa.com

ïsos i això genera més estabilitat a llarg
termini. A nivell intern, això genera un
estrès positiu en el sentit que hi ha molts
fronts oberts i els clients demanden els
productes en dates determinades. No els
podem fer esperar, i ens hem de mullar
amb les necessitats de timing del client
final i això genera aquest estrès, però és
l’única maner de realment créixer. La
part positiva d’aquests 37 productes nous
és que afecta totes les diferents empreses
del grup: la part de mecanització de la
nova fàbrica afecta Comforsa 4; els productes de Comforsa 2 afecten Comforsa
2 mateix i proveïdors locals de mecanitzat; els productes de Comforsa 3 afecten
Comforsa 3 mateix i altres proveïdors.
Els productes no han estat focalitzats en
una sola planta que creixi, sinó que fa
créixer el negoci global de totes les fàbriques de Comforsa.
I no només parlem de mecanitzats, sinó
també d’altres productes innovadors. La
transformació que fa Comforsa també
s’ha de reflectir en els proveïdors; mecanitzats, serveis d’enginyeria avançada,
de sistemes de qualitat (amb els nous
mercats tenim noves exigències de qualitat), consultoria...

“D’acord amb el pla estratègic de la
companyia, un eix bàsic a desenvolupar
es la modernització de Comforsa, i això
és el que estem duent a terme des de fa
uns quants anys.
Però què vol dir modernització? Vol
dir desenvolupar noves tecnologies,
nous processos de producció, canviar la
mentalitat de les persones; és a dir, INNOVAR. I només si ens modernitzem
podrem introduir-nos en mercats més
exigents, mes dinàmics i podrem diversificar el risc en nous clients i nous negocis.
Només innovant podrem ser més competitius que la competència i podrem
créixer.
Aquesta es l’única via possible per obtenir la confiança dels nostres clients,
però també necessitem l’esforç de tota
la nostra gent, dels nostres proveïdors

A nivell de nous llocs de treball, evidentment, tots aquests productes incrementen el volum de producció de les plantes
i signifiquen major contractació de personal, bàsicament de la comarca. No
només donem feina en fases d’acabats i
disseny i desenvolupament a proveïdors
locals, sinó que incorporem personal per
tots els augments de producció que suposen aquests productes.
Comforsa també té la particularitat de
la col·laboració proveïdor-client que va
molt mà a mà; no és nou, és quelcom de
tota la vida, però cada cop potser més
intens amb el llançament dels nous productes. Al cap i a la fi, Comforsa és un
proveïdor d’enginyeria en tots els sentits,
tècnicament i en producte: articles amb
molta precisió, peces de seguretat... S’ha
d’anar sempre cap a la perfecció, l’excel·
lència del producte.
El projecte de 2014-15, la nova planta,
és una primera fase i encara queda molt
a fer. És una indústria, i en el nostre cas
també una empresa, que requereix no
només aquest primer creixement, sinó
més projectes nous i recolzament continu
per afrontar el finançament necessari per
a la inversió.

Eduard Jaklitsch
Director General de COMFORSA

i de tots aquells que creuen en el nostre
projecte i esforç diari.
Dono les gràcies a tots ells.”
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Ribas Álvarez, la tranquil·litat
d’un assessorament acurat
RIBAS ÁLVAREZ
Sèquia, 7
17001 Girona
Tel.: 972 21 06 73
Fax: 972 21 87 31
girona@ribasalvarez.cat
assessoria@ribasalvarez.cat
Sant Joan, 9
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 01 01
Fax: 972 70 09 41
ripoll@ribasalvarez.cat

L’assessoria Ribas Álvarez permet
respirar amb tranquil·litat els clients dels delicats assumptes de l’assessorament i la gestoria en qüestions empresarials. La consultoria
empresarial i els serveis professionals són la seva distinció, i qualsevol servei que demani una empresa
pot ser adequadament resolt pels
professionals qualificats que formen part de Ribas Álvarez.
La seva múltiple ubicació a diverses
localitats importants de les comarques de Girona li permet ser present al territori per reforçar amb
el seu assessorament les empreses
d’arreu.
Amb la consultoria acurada que
ofereixen i un tracte proper i professional alhora, Ribas Álvarez pot resoldre qualsevol qüestió, com l’anàlisi dels comptes al detall, la gestió
de pressupostos, marges comercials
que permeten millorar la rendibilitat de l’empresa o bé ajudar en la
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redacció d’un pla de negoci davant
d’una empresa de futura creació.
També aborden, lògicament, tots
els aspectes possibles de l’assessorament empresarial: les declaracions
a les administracions, un assessorament fiscal acurat per a empreses i
societats, i el compliment amb les
obligacions tributàries.
Ribas Álvarez també és curosa amb
les tasques relacionades amb l’àmbit laboral i els riscos: la formalització de contractes, els expedients
de crisi i d’extinció de contractes
o la prevenció de riscos són punts
clau a tractar pels empresaris, i Ribas Álvarez ofereix una solució eficaç i acurada, adaptada a cada cas.
Els permisos d’obres, les llicències
d’obertura, legalitzacions, plusvàlues... són també un dels molts àmbits en què Ribas Álvarez ofereix
un servei de proximitat, de qualitat
i, sobretot, acurat.

Pou del Glaç, 20
17800 Olot
Tel.: 972 27 64 01
Fax: 972 27 13 47
olot@ribasalvarez.cat
Països Catalans, 148
17190 Salt
Tel.: 972 24 90 34
Fax: 972 23 21 88
salt@ribasalvarez.cat
Tirso de Molina, 59
17480 Roses
Tel.: 972 25 61 13
Fax: 972 25 61 13
roses@ribasalvarez.cat
www.ribasalvarez.cat
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Vall de Núria, indrets
entre llegenda i realitat

VALL DE NÚRIA
Estació de Muntanya Vall de Núria
17534 Queralbs
Tel.: 972 73 20 20
Fax: 972 73 20 24
www.valldenuria.cat
valldenuria@valldenuria.cat

Vall de Núria es troba a mig camí de
la llegenda i la realitat. Una Vall de
difícil accés fins fa prop de 80 anys,
on el petit santuari erigit en honor a
la Mare de Déu trobada a les alçades ha perviscut durant segles. Amb
l’arribada del Cremallera de Vall de
Núria, milers de persones poden
passar any rere any per aquest indret entre místic i real. L’afegitó de
les pistes d’esquí li confereix encara
més atractiu per un indret que passa gairebé mig any nevat.
Però no es tracta només de neu i de
misticisme. La proximitat a algunes
de les muntanyes més emblemàtiques dels Pirineus i de Catalunya,
com el Puigmal, el Pic d’Eina o el
Noufonts, és un dels atractius per
a qualsevol dels molts amants de la
naturalesa que hi passen durant tot
l’any per realitzar multitud d’excursions i activitats de tota mena.

El Parc Natural de les Capçaleres
del Ter i el Freser envolta pertot
Vall de Núria. La naturalesa més
viva i encisadora pren les roques i
s’escampa per la zona com un llenç
de colors, que ofereix espectaculars
vistes en totes les estacions de l’any.
Només cal apropar-s’hi per veure
que Vall de Núria és sempre capaç
de robar el cor als seus visitants; ja
només d’entrada amb la pujada a
través de les Roques de Totlomón i
el Cremallera, i amb l’arribada a la
Vall per la porta gran, a través de
l’últim túnel cap a la llegenda.
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Vallter, amb els braços
oberts tot l’any
TELECADIRA AL NAIXEMENT DEL TER OBERT DEL 22 DE JULIOL A L’11 DE SETEMBRE

Qualsevol diria que una estació d’esquí només pot oferir el seu producte
a l’hivern. No és el cas amb Vallter
2000, que té una temporada d’hivern
potent i un valor en alça cada estiu.
Situat a més de 2.000 metres per
sobre del nivell del mar, al circ glacial d’Ulldeter-Morens, la zona
transmet aquell sabor únic que l’alta
muntanya ofereix als seus visitants.
Els últims grans cims de l’est dels
Pirineus, al voltant dels 2.800 d’alçada, li confereixen un atractiu únic
a aquest racó ombrívol i fresc, que
permet l’acollida de milers de persones cada hivern i també a l’estiu,
amb un munt d’activitats pensades
per a tots els públics i per a tots els
gustos. Les rutes amb BTT, espais i
camins per córrer i recórrer la muntanya alta dels Pirineus orientals són
un element i atractiu per a cada cop
més persones, que decideixen apro-

par-se a aquesta privilegiada zona
natural amb bon accés per carretera
fins a l’entrada mateix de les pistes.
L’arribada del Parc Natural de les
Capçaleres del Ter i el Freser ha reforçat encara més el valor natural i
patrimonial de tota la zona que envolta Vallter 2000. Naturalesa verge, pura i feréstega són valors afegits
que sempre porten centenars de cares noves a descobrir l’entorn paisatgístic corprenedor que pot oferir el
naixement del riu Ter, l’eix vertebrador de les comarques de Girona.

VALLTER 2000
Pla de Morens, s/n
17869 Setcases
Tel.: 972 13 60 57
Fax: 972 13 60 51

www.vallter2000.com
comercial@vallter2000.com

Estiu i hivern són les temporades
amb més afluència de turisme, però
el visitant no es pot deixar perdre
tampoc l’espectacular floració primaveral de l’alta muntanya, amb colors pertot, o els fascinants paisatges
tornassolats de tardor, amb el color
daurat arreu.
29

EMPRESA\\ DELTER ALIMENTACIÓ

Delter Alimentació... Som i serem
que, dins d’aquesta globalitat i des d’una
comarca com la del Ripollès, es pot crear
un espai propi, aplicant una filosofia de
treball, esforç i qualitat. Han estat capaços
de consolidar un projecte dins l’activitat de
vendre al detall i venda al major. Avui en
dia, aquesta empresa familiar compta amb
una plantilla de 22 treballadors.

La il·lusió amb la qual els fundadors van
crear aquesta empresa familiar, ja fa més
d’un quart de segle, tindrà continuïtat gràcies als fills de la Manoli i en Ricard, la
Mireia i en Martí, que ja estan recollint
l’experiència dels seus progenitors per continuar oferint el millor servei i els productes de màxima qualitat, que sempre els han
caracteritzat.
Delter Alimentació SL és un exemple paradigmàtic de projecte emprenedor. En aquests
més de 25 anys ha sabut fer-se un lloc en un
mercat cada vegada més global, demostrant

AMB PERSONALITAT PRÒPIA
Podem dir que Delter Alimentació té caràcter propi. Els seus administradors i
treballadors (els que hi treballen i els que
hi han estat) han col·laborat en la creació
d’aquesta identitat i caràcter tan personal.
Delter Alimentació és una empresa seriosa, fidel, constant, eficaç i complidora
que manté sempre el compromís d’oferir
un valor afegit als seus clients. «No sé si
aquestes característiques són precisament
les que ens han diferenciat dels nostres
competidors, i encara que no els perdem
de vista, intentem fer les coses bé perquè

Quan el cor et diu que el que
vols fer anirà bé, ho has de fer
El diccionari català defineix d’una manera
clara i ordenada la paraula emprenedor:
que té iniciativa i coratge per emprendre
i dur a terme, en gran activitat, les grans
empreses; especialment empreses difícils,
arriscades. Així mateix, pot ser una persona que crea, desenvolupa i implanta un
projecte empresarial.
En aquest article no vull explicar la meva
història personal, perquè explicar que fa
27 anys vaig tenir la necessitat d’engegar
un projecte empresarial i que no podria ni
imaginar-me a on em portaria, i, a més a
més, que tindria la continuïtat dels meus
fills quan encara no els tenia, és tenir massa imaginació. Si bé és cert que quan es
té la necessitat, les pessigolles, el ‘cuc per
dins’ i sobretot quan el cor et diu que allò

que vols fer anirà bé, ho has de fer!
Dins aquestes paraules que llegim al diccionari; iniciativa, coratge, risc, desenvolupar,
implantar... s’hi podria afegir: creure, treballar molt, amb seriositat i responsabilitat i
també, perquè no dir-ho, tenir una mica de
sort. Hi ha una tasca important, saber vendre el producte sigui quin sigui. Cada producte s’ha d’enfocar a un públic en concret
i s’ha de tenir la capacitat d’anar innovant i
portar a terme el projecte i el producte cap
a on vol el mercat i la societat. Això és tot el
que cal ser i fer per ser un bon emprenedor i
que la idea que tens tingui possibilitat d’èxit.
Emprendre pot semblar difícil i ho és, no
és fàcil. Si bé és cert que hi ha molts més
emprenedors dels que sembla perquè en
qualsevol local, furgoneta, pàgina web,
etc. hi ha un emprenedor. No tothom pot
inventar la Coca-cola o ser Bill Gates, tant
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és la nostra raó de ser», afirma la Direcció
de la companyia.

DELTER ALIMENTACIÓ
C. de Santiago Rossinyol, 4
Polígon Mas d’en Bosch
17500 Ripoll
Tel. 972 70 31 46

Av. Catalunya, s/n
17520 Puigcerdà
Tel. 972 88 06 23
delter@delter.net

de bo! Però en tot cas no cal ser un bon
emprenedor, només cal una idea i portar-la
a terme i, ja que hi som, ens guanyem la
vida! Al final, si et pots guanyar la vida
amb allò que fas i t’agrada (tot i els mals de
cap que comporta) és satisfactori.
Hem, doncs, d’aprofitar el mitjà per reivindicar la necessitat que els nostres governants facin l’esforç de donar suport als emprenedors i als petits i mitjans empresaris
en general, ja que tantes lleis, normes i ‘normetes’, papers i ‘paperets’ fan que la nostra
tasca sigui molt més difícil i complicada.
La meva opinió és que la societat en la qual
estem i participem no està engrescant prou a
nous emprenedors i a nous projectes empresarials. Tenim uns joves molt ben preparats
i podem tenir uns molt bons emprenedors.
Manoli Vega Segura
Directora General de Delter Alimentació

GARATGE JORDI //EMPRESA

Garatge Jordi, tot per al teu
cotxe amb confiança i innovació
Després de més de 25 anys d’experiència en el ram, GARATGE JORDI, ha
estat i vol continuar sent el vostre taller de
confiança i de referència a la vall.
Garatge Jordi és un taller homologat i totalment assegurat per a la tranquil·litat del client, amb un equip de persones especialitzades
en la seva àrea que li ofereix el millor servei.
Des de l’any 2013, disposem d’un espai remodelat amb unes instal·lacions adequades
a les necessitats actuals, amb un servei de
cinc vehicles de cortesia per tal que el client
es pugui desplaçar mentre li reparem el seu
propi vehicle.
Disposem també de dues màquines de diagnosi que ens permeten abastar el 90% dels
vehicles del mercat.
Ens dediquem també a la compra i venda
de vehicles, especialment 4x4, repassats al
taller de Garatge Jordi i entregats amb garantia i servei post venda.
Assessorem també el client en la seva tria
de vehicle a adquirir.
No ho dubteu, GARATGE JORDI és el
vostre taller amb servei integral en automoció. Treballem per la satisfacció del client.
També oferim:
· Rentat de vehicles a pressió
self-service i túnel automàtic.
· Oferim servei de guarda
pneumàtics estiu-hivern.
· Gestionem el servei de planxa i pintura.
· Oferim totes les marques de pneumàtics,
amb preus molt interessants (compari).
· Diversos descomptes en els
materials de les reparacions.
· Diagnosi d’avaries a cost zero.
· Alineat de direcció.
· Càrrega de gas d’aire condicionat
i reparació de sistemes.

Nous avons un espace avec des
installations adequates aux besoins actuels.
Nous ont de véhicules de courtoisie pour
le client. Il peut se deplacer tandis qu’il
repare sa voiture.
Nous avons, aussi, deux machines qui

GARATGE JORDI
Ctra. de Sant Joan, 14
17867 Camprodon
Tel.: 972 74 10 49
Mòbil: 609 30 96 46
Horari: De 9 a 13.30 i de 15 a 20 h.
garatgejordi@gmail.com

peuvent diagnostiquer les défauts a 90%
des véhicules sur le marché.
Garatge Jordi est également dédié à l’achat
et a la vente de véhicules, en particulier
4X4. Tous sont en cours d’examen dans
l’atelier du Garatge Jordi et livré avec
garantie après-vente.
Nous conseillons toujours le client à
acheter un nouveau véhicule.
Garatge Jordi c’est votre atelier de garage
avec service complet pour votre automobile.
Nous Offrons également :
· Lavage a pression Self service et tunnel
automatique.
· Service a garde de pneus été et hiver.
· Services a gestion pour carrosserie
et peinture.
· Nous avons toutes les marques de
pneus au milleurs prix.
· Reductions sur les matériaux des
reparations.
· Diagnostique des pannes sans frais.
· Direction alignés.
· Remplissage de gaz de climatisation.
et réparation de systèmes.
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EMPRESA\\ FIBRAN

FIBRAN SA, un model
de qualitat, innovació,
experiència i compromís
Des de l’any 1953, FIBRAN S.A.
produeix tripa de col·lagen per al
sector alimentari. L’èxit de la nostra
tripa està basat en quatre aspectes
essencials: qualitat, innovació, experiència i compromís.
Qualitat: només amb un producte
d’alt valor qualitatiu com el nostre
podem afrontar els nostres reptes
comercials en qualsevol dels mercats. La qualitat
ve donada tant per
l’alt grau d’implicació dels treballadors en la producció, com per
l’ajust
constant
dels paràmetres
tècnics per assolir
un producte final
adient.
Innovació: en un mercat tecnològicament avançat i, a on les noves maquinàries cada cop evolucionen amb
més rapidesa, Fibran presenta una
ràpida innovació dels seus productes
per ajustar-se el màxim possible a
les necessitats del mercat.
Experiència: és un orgull poder
comptar amb una experiència de
més de 60 anys per donar la confiança necessària de com treballem, tant
amb els nostres proveïdors com amb
els nostres clients.
Compromís: és amb el treball constant al llarg de tots aquests anys que
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hem assolit un grau de confiança envejable envers els nostres clients, un
compromís que en la majoria dels
casos, perdura al llarg del temps..
ÈXIT A L’IFFA DE FRANKFURT
Una mostra de la nostra presència als mercats va ser en la darrera
edició de la Fira d’Alimentació més
gran del món celebrada a Frankfurt.
Com cada tres anys, Fibran va tenir-hi el seu stand.
La Fira va rebre
més de 63.000 visitants d’uns 143
països.
En aquesta ocasió, vàrem poder
atendre un gran
nombre dels nostres clients actuals i es van fer
contactes de nous països a on encara
no hi som presents.
Ens complau informar de l’èxit de
participació en aquesta fira. Són
esdeveniments com aquests que ens
mostren que, amb un producte sòlid, estem en el camí correcte per
assolir els nostres reptes comercials
de futur.
FIBRAN VEN AVUI A
MÉS DE 60 PAÏSOS
És la necessària diversificació de les
vendes a tot el món que conjuntament amb un producte consolidat

ens porta a buscar nous reptes a països encara desconeguts.
Com que sabem que els nostres reptes de futur són molt exigents, estem
més vinculats que mai a aquest projecte de present i de futur que s’anomena Fibran.

FIBRAN
Pol. Ind. Cal Gat
Parcel·la 29
17860 Sant Joan de
les Abadesses
Tel. 972 72 00 25
Fax: 972 72 10 21
www.fibran.net

PIRINAT //EMPRESA

Pirinat, referent de la carn
ecològica de més qualitat
tat d’aplicar-los additius ni conservants de cap mena; un fet que encaixa perfectament amb la filosofia
de l’empresa.
A partir d’aquest 2017, a més, Pirinat disposa de noves instal·lacions,
amb una nau de 1.500 metres quadrats a Campdevànol, per seguir
creixent i donant sortida a la vedella ecològica del Ripollès, i contribuint al desenvolupament econòmic
de les zones rurals de Catalunya de
manera sostenible.

PIRINAT

Pirinat naixia el 2007 de la mà d’un
jove agricultor que impulsava una
explotació ramadera ecològica al
Ripollès, amb vaques de raça autòctona Bruna dels Pirineus Catalans.
L’any 2009 ja inauguraven la sala
de desfer que permetia a Pirinat elaborar i distribuir més eficaçment els
seus productes. Així comprenia tot
el procés, des de la cria del bestiar,
la producció, la comercialització i
la distribució de tots els productes.
Pirinat, Carn Ecològica del Pirineu,
és la marca amb què es comercialitzen els productes. Començà oferint
lots de carn per a particulars directament a domicili, a través de www.
pirinat.cat. Actualment, el creixement de l’empresa l’ha convertit en
un referent estatal en producció i
comercialització de carn ecològica
de qualitat, especialitzat en vedella:

bistec, entrecot i una de les millors
hamburgueses que hi ha al mercat.
Pirinat serveix ara el seu producte
a particulars, menjadors escolars,
restauració, carnisseries, botigues
i grans superfícies (com Condis,
Casa Ametller o Aldi). També ha
ampliat el ventall de formats de presentació del producte. Als seus inicis, el producte s’envasava al buit;
actualment, la gamma de presentació abasta fins a safates i producte
de lliure servei de porcionats, tot
satisfent el que demanda el mercat.
Totes les innovacions adoptades
han permès diversificar els clients,
podent entrar a servir carnisseries i
grans superfícies, amb packagings i
sistemes d’envasat innovadors com,
per exemple, l’skin. Aquest envasat permet oferir una vida útil més
llarga als productes, sense necessi-

Carrer Diagonal, 9, baixos
17530 Campdevànol
Tel.: 972 73 02 56
670 836 646
www.pirinat.cat
info@pirinat.cat
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reportatge\\ EL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I EL FRESER

El Parc Natural, una oportu
Corriols de Llum

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 22 de setembre de 2015 la declaració del Parc
Natural de les Capçaleres del Ter
i del Freser. Un nou espai protegit
català que ocupa 14.750 hectàrees,
repartides entre set municipis del
Ripollès, en el qual es compatibilitza la conservació del patrimoni
natural amb el desenvolupament
social i econòmic de la zona.
A Catalunya, els parcs naturals
existents han esdevingut dinamitzadors econòmics de primer ordre
arreu on s’han implantat. Es calcula que, per cada euro invertit en un
Parc Natural, es generen gairebé
9€ de valor afegit brut.
La catorzena joia de la xarxa
de Parcs Naturals del país obre,
doncs, la possibilitat i l’oportunitat que la natura es converteixi, de
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nou, en un punt d’inflexió per a
l’economia comarcal. El foment de
la conservació de la biodiversitat
i els serveis que proporcionen els
ecosistemes té un evident benefici
ambiental. Però no és l’únic avantatge. Un país que protegeix els
seus espais naturals genera negoci,
empreses i llocs de treball dins de
l’anomenada ‘economia verda’. En
conseqüència, els seus habitants
també hi guanyen.
ESTUDIS que ho avalen
Els valors naturals, culturals i paisatgístics, entre d’altres, que han
justificat la declaració de diferents
espais a Catalunya com a protegits
són, al seu torn, un factor d’atracció de visitants.
Segons un estudi de La Caixa publicat el 2015, l’existència de 16

espais naturals avaluats, entre els
quals els 13 Parcs Naturals existents aleshores, suposava una generació de 192,4 milions d’euros
en forma de valor afegit brut associat a les activitats de serveis, agrícoles i de pròpia gestió de l’espai,
fet que equival a un 0,1% del valor afegit brut generat anualment
a Catalunya.
D’aquests 192,4 milions d’euros,
159 corresponen a les activitats
del sector serveis, 18,4 a les activitats de gestió dels propis espais i
14,9 a les activitats agrícoles.
Bona part d’aquest valor afegit generat es pot considerar com a economia verda, entenent com a tal aquella que millora el benestar humà i
l’equitat social, mentre redueix significativament els riscos ambientals
i les escassetats ecològiques.

EL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I EL FRESER //REPORTATGE

ortunitat per a l’economia
Corriols de Llum

propostes
Als espais protegits amb més recorregut que el Parc Natural de les
Capçaleres del Ter i del Freser s’han
proposat diferents iniciatives per
tal de vincular l’oferta turística a
una proposta de qualitat. Aquesta
aposta s’està vehiculant principalment a través de dues iniciatives: la
Carta Europea del Turisme Sostenible (El Ripollès s’ha posat a treballar per presentar la candidatura) i el Sistema Q de Qualitat per
a espais naturals. Així mateix, en
els darrers anys, s’ha apostat per la
diversificació dels continguts turístics que s’ofereixen, amb l’aparició
de noves rutes i espais d’interpretació amb un major caràcter històric
i sociocultural, i en la generació de
nous productes turístics orientats a
un públic més específic.
Per exemple, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha estat un dels impulsors del
festival de teatre Esbaiola’t, el qual
enguany arriba a la desena edició.
Un espai que s’ha consolidat com un
factor d’atracció turística més de la
zona. Si mirem més a prop de casa
nostra, el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, amb l’objectiu d’allargar l’estada dels visitants a la comarca, va crear el programa ‘Queda’t a la Garrotxa’. Un
programa anual de propostes de cap
de setmana al Parc Natural, que inclou allotjament en serveis turístics
de qualitat i activitats vivencials que
promouen la descoberta de l’entorn
natural a partir d’experiències úniques. Ofereix dotze propostes pensades per a dos dies i dues nits, emmarcades en dotze caps de setmana
concrets, que s’allunyen de les dates

El turisme ecològic esdevindrà un dels potencials econòmics del parc

en què tradicionalment la Garrotxa
ja atreu per si sola turisme.
el futur
El turisme ecològic, els productes
certificats o les compensacions de
biocarboni deixen entreveure el potencial econòmic de la conservació
sostenible de la naturalesa. El ràpid
desenvolupament dels mercats de
carboni mundials i altres serveis als
ecosistemes, com els mercats de l’aigua a Austràlia o els bancs de mitigació per a aiguamolls a EUA en són
clars exemples, segons els experts.
Els productes agrícoles amb cer-

tificació ecològica movien 40.000
milions de dòlars el 2008, però
s’estima que el 2020 aconsegueixin
els 210.000 milions i el 2050 els
900.000 milions.
Les oportunitats empresarials en
l’àmbit mundial relacionades amb
la sostenibilitat dels recursos naturals (inclosa l’energia, la silvicultura, l’alimentació i l’agricultura, l’aigua i els metalls) poden ser d’entre
2 a 6 bilions de dòlars el 2050 (amb
preus del 2008), segons l’estudi The
Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (‘Economia dels
Ecosistemes i Biodiversitat’).
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ENTREVISTA\\ XAVIER CASAS

El paper del sindicats
ENTREVISTA\\
XAVIER
CASAS,XAVIER
SECRETARI
CASAS,
GENERAL
SECRETARI
DE LAGENERAL
UGT A COMARQUES
DE LA UGT AGIRONINES
COMARQUES GIRONINES

El nou secretari general de la UGT
a les comarques de Girona, explica
a Empresa.Cat com s’ha d’encarar
la situació laboral a la comarca del
Ripollès. La formació i la confiança
empresarial amb les persones amb
experiència laboral són dos dels
elements que considera com a
fonamentals per garantir llocs de
treball a les comarques del Pirineu.
• Com s’analitza la situació
laboral al Ripollès des de la UGT?
Preocupant des que es pot demostrar
que cada mes, onze joves de la comarca marxen per falta d’oportunitats laborals. Són dades prou importants per a posar-hi atenció des dels
organismes oficials i les institucions.
• I des de la UGT quina acció es fa?
Oferim formació i assessorament laboral a totes les comarques gironines.
Estem tenint contactes directes amb
les empreses i l’administració perquè
s’adonin de la situació i que, amb els
suports institucionals necessaris per
a formació, es facin ofertes laborals
atractives, i els joves no hagin de
marxar i es puguin integrar al món
laboral. Una comarca sense joves no
té futur i no volem que passi això.
• Quina és segons vostès la
fotografia del Ripollès?
Ens preocupa l’elevat envelliment
demogràfic i les persones que fa molt
temps que no tenen feina. Veiem un
territori amb moltes possibilitats.
Cal que s’obrin les portes a la gent
jove que vol avançar i que puguin
tenir una formació específica per a
cada una de les empreses interessades en ampliar plantilles que pensem
que n’hi ha moltes. Una altra opció
és fomentar que els joves empren36

guin noves activitats amb iniciatives
que renovin la vida comarcal amb
respecte a un entorn on les activitats
tradicionals, però posades al dia,
també ofereixen moltes possibilitats.
• Quines funcions assumeix la
UGT pels joves o els aturats de la
comarca?
Hem ampliat els horaris d’atenció a
la seu de Ripoll a la gent que està en
atur i hem millorat l’oferta formativa oberta a tothom.
• I les persones que es troben sense
feina que poden fer?
En primer lloc anar al SOC i venir a
la UGT. Els informarem de les possibilitats laborals i de formació que
tinguem a cada moment.
• I la bossa de gent gran en atur?
Hem de fer una acció per tal que els
empresaris entenguin que l’experiència és un valor en alça que moltes vegades no es té en compte. Contractar a una persona amb experiència
suposa ajudar a avançar a les empreses i està comprovat. És un error
el fet de descartar a sol·licituds de

gent que tingui més de 50 anys que
a més de l’experiència encara té unes
possibilitats molt altes de formació. Persones de més de 50 anys són
plenament vàlides pel món laboral.
Treballar contribueix a un equilibri
personal i familiar i aquesta comarca ha de tenir respostes laborals per
a tothom que hi vulgui viure.
• Com treballa la UGT a la millora
de les comunicacions?
Som membres del grup C17, que
treballa per millorar aquest eix de
comunicacions que afecta des d’àrea
metropolitana de Barcelona, el Vallès, Osona, Ripollès, Cerdanya i
connexió amb França. La millora
incidirà en desplaçaments laborals,
transport de mercaderies, connectivitat a xarxes de comunicació, accés
a polígons industrials i poblacions.
Hi ha molt per fer, sens dubte la
connexió de ferrocarril a través de
la R3 i també les comunicacions per
carretera. No és un desavantatge
estar poc més d’una hora de distància de Barcelona just tot el contrari.
Aquesta distància entre Barcelona
i la frontera, en un entorn natural
privilegiat ens fa molt atractius estratègicament.
• La UGT ha marcat una línia de
suport al treballador en altres vessants?
Sobretot en facilitar assessorament
i que la gent que vingui al nostre
sindicat obtingui una resposta satisfactòria en tot el possible a les seves
aspiracions laborals. Estem disposats a donar suport a totes aquelles
iniciatives que ajudin a la consolidació d’aquest territori com una possibilitat ferma d’alternativa laboral de
la comarca.

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL //ENTITAT

L’hospital de Campdevànol, motor
econòmic i social de la comarca
L’Hospital de Campdevànol, centre
comarcal del Ripollès, compta actu·
alment amb uns 180 professionals,
que atenen a una població de refe·
rència d’unes 26.000 persones. La
majoria de treballadors de l’entitat
pertanyen a l’àmbit de la salut –met·
ges, infermeres, auxiliars d’inferme·
ria, tècnics de Radiologia, zeladors,
etc.–, però també n’hi ha d’altres
sectors, com professionals de la
neteja i el manteniment d’instal·
lacions, experts en medi ambient o
informàtics.
Des de la seva fundació, l’any 1920,
l’Hospital vetlla per les necessitats
de salut dels habitants de la co·
marca. Actualment, l’Hospital està
acreditat com a centre d’atenció

HOSPITAL DE
CAMPDEVÀNOL
Ctra. de Gombrèn, 20
17530 Campdevànol
Tel.: 972 73 00 13
www.hospitaldecampdevanol.cat

hospitalària aguda i com a centre
d’atenció sociosanitària. A part de
l’Hospital mateix, la Institució gesti·
ona els Centres d’Assistència Primà·
ria (CAP) de Campdevànol i Ribes
de Freser, i els consultoris locals de
Campelles, Gombrèn, Pardines, Pla·
noles, Queralbs i Toses.
El 2016, l’Hospital va realitzar més
de 1.600 altes a pacients aguts i més
de 800 intervencions majors sense
ingrés, va atendre més de 12.000
urgències i va assistir un centenar de
parts. Pel que fa a consultes exter·
nes, es van fer més de 30.000 visites.
A nivell d’atenció sociosanitària, es
van atendre més de 300 pacients.
A més, des de la Institució es duu a
terme una important tasca de for·
mació i prevenció dirigida a la po·
blació del Ripollès. Per exemple,
s’organitzen xerrades i tallers de
temàtica molt diversa –amb motiu
del Dia Mundial Contra el Càncer,

sobre primers auxilis, de salut car·
diovascular, per donar a conèixer
les entitats de la comarca, etc– i es
treballa estretament amb les esco·
les de la comarca per fomentar hà·
bits saludables entre els més petits.
També es fa una tasca destacada
en la prevenció del tabaquisme i, en
aquest àmbit, l’Hospital ha estat re·
conegut recentment amb la menció
de la Xarxa Internacional d’Hospi·
tals sense Fum.
Així mateix, cal destacar que l’Hos·
pital desenvolupa tota la seva activi·
tat tenint molt en compte el respec·
te pel medi ambient. Bona mostra
d’això és la recent acreditació amb
la certificació mediambiental ISO
14001:2004, que posa en valor la
tasca desenvolupada per l’Hospital
de Campdevànol en matèria de ges·
tió energètica i de residus, així com
en altres aspectes relacionats amb el
medi ambient.
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ENTREVISTA\\ JORDI RENOM I JORDI MASDÉU, ESTIULAVENTURA

Natura i aventura
conjugades a la perfecció
•
Com
neix
el
projecte
d’Estiulaventura?
Nosaltres som dos socis que vam
ajuntar dues idees: per una banda,
venir a viure al Ripollès i, per l’altra, construir un parc d’aventura.
D’aquí en va sortir el projecte i vam
començar a mirar diferents zones
fins a arribar a la vall de Sant Llorenç de Campdevànol, que ens va
agradar molt. Ens vam començar a
moure’ns, a parlar amb els Ajuntaments i els propietaris dels terrenys
per veure si es veia amb bons ulls i
el projecte podia tirar endavant. Un
cop tot es va encarrilar, vam tirar-ho
endavant.
• Perquè el Ripollès?
És una comarca que ho té tot. Estàs a una hora de Barcelona, sense
peatges que és molt important i és
una comarca que en l’àmbit de l’oci
no està tan explotada com altres.
A més, ens encanta. Nosaltres som
més de la costa, però sempre ens ha
tirat això d’aquí dalt. Ens hi hem
passat més hores aquí, que allà.
• La idea de negoci parteix de la
diversió i el gaudi, però buscant
convertir-ho en una empresa.
Perquè aquest tipus de turisme?
Vam deixar les anteriors feines per
venir cap aquí. Ja que fas el pas de
deixar-ho tot, millor que sigui per
una cosa que t’agradi, no? Sempre
hem estat lligats amb la muntanya i
amb activitats a la muntanya i això
ho dominàvem. Vam fer l’aposta per
una cosa que ens agradava i molt.
• És fonamental que t’agradi la
feina, no?
És fonamental, primer de tot, per38

què no és gens fàcil. Si a més a més
d’això, la feina no t’agrada, plega
veles. Com que t’agrada i hi destines moltes hores, durant les nits
hi penses molt, però tot tira endavant. Si una cosa pengés d’un fil,
costaria més.
• Fa uns mesos vau inaugurar la
tirolina més llarga de Catalunya.
Innovar i buscar coses sorprenents
és la clau per atraure i ser coneguts?
Exacte. Nosaltres no som ningú, ens
ho hem fet tot nosaltres i no tenim
un poder adquisitiu molt alt. Sortir
als mitjans de comunicació perquè
la gent et conegui és molt difícil i hi
has d’abocar diners. Llavors, la idea
va ser construir la tirolina més llarga de Catalunya i, vulguis que no,
els mitjans se’n van fer ressò i tot és
més fàcil. Tothom s’ho fa més seu a
la comarca. Pensem que ha agradat i
n’estem molt contents.
• Teniu algun projecte al tinter?

Tenim projectes i esperem poder-los
tirar endavant. Tenim moltes idees,
però s’ha d’anar consolidant tot. Has
d’anar amb els peus a terra, per no
fer un pas que no toca. Has d’anar
mirant cap a on va la teva empresa
i també el que els agrada a la gent
que ve i el que et demanen. Hem de
prendre aquest camí. Enguany hem
modificat alguns circuits perquè veiem que a nivell de grups i empreses
coixejàvem una miqueta i hem millorat això. L’any que ve, més.
• Sou emprenedors. Quines
qualitats ha de tenir un bon
emprenedor perquè una empresa
sigui fructífera?
Treballar molt, dedicar-hi moltes
hores i, com he dit, és molt complicat. Tot són despeses, però si tens
il·lusió, una bona planificació i una
trajectòria força marcada, tot va
sortint. Si vas seguint aquestes directrius, tot va sortint.

BARTRINA CONSULTORS //EMPRESA

Bartrina Consultors, del
Ripollès i per al Ripollès
BARTRINA ASSESSORS
Pl. Torres i Bages, 4
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel.: 972 72 11 38
Fax: 972 72 22 64
info@bartrinacarbo.com
C/ Major, 26
17534 Ribes de Freser
Tel.: 972 72 77 04
Fax: 972 72 77 59

A la comarca del Ripollès, un dels referents pel que fa a l’assessoria per a l’empresa, el professional i el particular, és
el grup Bartrina Consultors.
Des de fa més de dues dècades, i amb
un creixement continuat, la consolidació del grup ha permès convertir-lo en
un pilar cabdal en el sector de la consultoria a la comarca, tant pel que fa al
nombre de clients com per l’ampli ventall de serveis que ofereix.
La gestió de la petita i mitjana empresa en totes les seves àrees, com laboral,
fiscal, comptable o gestió administrativa entre d’altres, i la seva obertura
cap a nous àmbits d’actuació, com
l’àrea jurídica a través de Serveis Jurídics del Ripollès, el configura com un
grup capaç d’aportar un servei integral
per als seus clients, difícil d’igualar a
la Comarca.
La seva activitat s’endegava a Sant Joan
de les Abadesses el 1995 amb l’assessoria Bartrina-Carbó i Associats, i
avui s’ha estès a la resta de la Comarca, amb oficines a Ripoll, a través de

la marca Valls i Baldrich, i a Ribes de
Freser, mitjançant Gestaga.
Bartrina Consultors està format per
un equip de professionals amb un elevat nivell de formació, que tenen com
a premissa principal, la ferma voluntat
d’oferir un servei integral del màxim nivell, tot plegat, sense perdre la perspectiva comarcal, doncs la proximitat és
la seva principal raó de ser. Per aquest
motiu, als seus despatxos hi ha gestors
administratius, advocats, economistes, administradors de finques, agents
d’assegurances, graduats socials... tots
de casa, de la comarca del Ripollès i,
conseqüentment, coneixedors de primera mà de l’escenari on treballen i les
característiques del seu mercat.
Cal recordar que Bartrina Consultors
ha volgut mantenir-se, des de sempre, a l’avantguarda de les novetats
tecnològiques, tot erigint-se com un
despatx pioner en l’ús de les més modernes plataformes de gestió. L’objectiu és clar: cercar la màxima eficiència
per al client.

C/ Mn Cinto Verdaguer, 29B
baixos
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 01 88
Fax: 972 70 29 02
www.bartrinacarbo.com
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EMPRESA\\ COMERCIAL PIRENE

Comercial Pirene,
especialització en cada client
Des de l’any 1985, Comercial Pirene
és una empresa que ha nascut, crescut i consolidat al Ripollès, i que s’ha
expandit des de la comarca. Dedicada
en un principi a les instal·lacions elèctriques, només va necessitar tres anys
per a haver d’incorporar una botigataller per a atendre els clients i el creixent volum de feina. Comercial Pirene
ha anat evolucionant i ampliant mercat fins que l’any 1992 va entrar en un
grup de compra important, DEGISA.
Aquest fet va accelerar l’impuls i creixement definitius de l’empresa; també va optar per instal·lar-se a Ripoll,
amb un local inaugurat el 1996. La
bona acollida de la seva professionalitat, servei i bon fer de Comercial Pirene s’ha vist reflectit en el creixement
constant dels seus establiments comercials i la seva activitat. En aquestes més de tres dècades de creixement
i gestió, Comercial Pirene ha establert
dues línies de treball diferenciades:
d’una banda, les instal·lacions elèctriques, amb què es va iniciar l’activitat
empresarial i s’ha anat adaptant als
nous temps amb l’última tecnologia;
i els electrodomèstics, amb l’oferta
d’una àmplia gamma de qualitat que
s’ofereix des del grup DEGISA, que
des de l’any 2008 s’anomena MILAR.
L’ETAPA EURONICS
Comercial Pirene sempre ha estat al
capdavant de les novetats i ha consolidat un segell distintiu d’adaptació
als nous temps i a les noves necessitats
d’un món més competitiu. Ara mateix, en el món dels electrodomèstics
s’exigeix ser entre els millors canals de
distribució per seguir essent referent
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al sector. Per això, Comercial Pirene
iniciava una nova etapa formant part
d’EURONICS, la xarxa més gran de
distribució d’electrodomèstics d’Europa i tot un referent al continent.
LES TELECOMUNICACIONS
El 1997 es va veure l’oportunitat
d’entrar en un mercat incipient que
ha acabat canviant l’estructura de
les instal·lacions elèctriques: les telecomunicacions. Comercial Pirene va
fer un pas decisiu per aquesta tercera
línia, un mercat en el qual l’empresa
treballa amb les millors empreses del
sector com, per exemple, Digital Plus.
El creixement de Comercial Pirene li
va permetre seguir ampliant mercat
amb l’adquisició d’un punt de venda a
Olot, Electrònica Albert. Amb aquest
darrer emplaçament, a part de consolidar-se en una nova comarca, la
Garrotxa, ha permès centralitzar el
servei tècnic i de reparació propi de la
gamma marró, mentre que els establiments ripollesos centralitzen el servei
propi de reparació de gamma blanca.
Disposar de servei de reparació propi
és un valor afegit a Comercial Pirene,
al costat d’un tracte familiar i de proximitat, adaptat a cada client del Ripollès o de Catalunya.

COMERCIAL PIRENE
Pl. Anselm Clavé, 2
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel.: 972 72 07 30
Carrer de les Vintes, 8
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 40 72
Avinguda de Xile, 5
17800 Olot
Tel.: 972 26 36 63
www.cpirene.com
pirene@cpirene.com

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

FP DUAL

MECATRÒNICA
INDUSTRIAL
DISSENY I PROGRAMACIÓ
INDUSTRIAL (3X2)
· Disseny en fabricació mecànica
· Programació de la producció en fabricació mecànica

• Grups reduïts
• Pràctiques remunerades
• Pràctiques internacionals
• Borsa de treball amb
elevada inserció laboral
• Pisos per estudiants
Matrícu
• Projectes integrats
obe la

tot l’earnta
y

PROGRAMA D’INTERCANVIS

Truca i t’informarem

FORMACIÓ CONTINUA A MIDA

Av. Eduard Soler, 1
17500 Ripoll
Tel. 972 70 11 31
Fax: 972 70 28 71
info@fes.cat

Serveis tecnològics i de fabricació
· Prototipatge
· Automatització
· Mecanització
· Tecnologies smart

www.fes.cat

Recolzament a l’emprenedoria

ENTREVISTA\\ MERITXELL PUIGVERT I JOAN PERE SELLARÈS

Excel·lència i proximitat
MERITXELL PUIGVERT, CAP DEL DEPARTAMENT DE CUINA I HOSTALERIA
JOAN PERE SELLARÈS, COORDINADOR DE L’AULA D’HOSTALERIA
Judith Espert

• Què és l’Aula d’Hostaleria?
Pere Jordi Sellarès: s’intenta vincular el
treball i la formació. Una formació que
ve donada de dues maneres: des de la
formació reglada, conjuntament amb
l’Institut Abat Oliba, i, d’altra banda, a
través de l’Agència de Desenvolupament
del Ripollès i els plans ocupacionals;
oferim cursos destinats a persones que
vénen d’un altre àmbit i volen provar
en el món de l’hostaleria o persones que
han treballat sempre en el sector, no
poden accedir encara a un cicle formatiu
i volen una titulació, que pot ser a través
d’un certificat de professionalització. La
funció de l’Aula és generar formació i
ser una font del mateix sector perquè,
si necessiten alguna formació específica,
ens la poden sol·licitar.
• Per tant, s’adapten a les necessitats del
territori.
P.J.S.: si no lligues la formació amb el
que requereix el sector, segurament no
estaries fent la feina que pertoca. Una
funció bàsica i essencial, per tant, és
donar-li als qui han de contractar tota
aquesta gent, persones amb la formació
que necessiten. És molt important
aquesta conjunció que hi ha entre l’Aula,
l’Institut i el sector.
• Quina formació tenen els alumnes que
assisteixen a l’Aula?
Meritxell Puigvert: en el cas de la formació, des de l’Institut Abat Oliba oferim
el Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia i
el de Pastisseria. Tenim l’oferta 3x2, és a
dir, que en tres anys poden tenir el títol
tècnic de cuina i el de pastisseria. Quan
surten tenen les capacitats tècniques per
ser ajudants de cuina i fins i tot per portar alguna partida com pot ser la freda
o la de postres. En el cas de Grau Superior, el de direcció de cuina, s’ofereix en
modalitat dual. Per tant, una part de la
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formació l’imparteixen els empresaris i,
per tant, ja tenen una motllura més qualificada. Des de la part d’emprenedoria,
de projecte fins a les relacions públiques.
També treballem l’anglès i el francès. La
formació els porta a poder ser cap de
cuina o també un emprenedor que vulgui tirar endavant el seu negoci. De fet,
de les últimes fornades de grau superior,
tres han creat la seva pròpia empresa.
• Actualment és imprescindible aquesta
formació dual?
M.P.: en grau mitjà, el que fem és la formació en centre de treball. Són unes 350 hores
de pràctica en empresa en el cas de cuina
i 380 en pastisseria. En aquestes hores ja
està actuant com a aprenent dins l’empresa. Molts cops, l’empresari ja es queda
aquests alumnes perquè ja en té el recorregut. Seria com una porta oberta dins del
món empresarial. La diferència entre això i
la dualitat és que, en aquest últim cas, una
part dels coneixements te’ls dóna l’empresari. Un exemple pot ser el vessant de sommelieria perquè nosaltres no disposem d’un
celler molt ampli. Això ho ofereix l’empresa i, d’aquesta manera, una part curricular
l’ofereix l’empresa directament.
• I en el cas dels plans d’ocupació, què
els aporta l’Aula?
P.J.S.: sobretot, coneixements. Hi pot haver algú, per exemple, que sempre s’hagi
dedicat a un sector en concret, pot ad-

quirir els coneixements bàsics, ara que el
sector serveis està en auge. Sortiran amb
una titulació d’operacions bàsiques amb
formació pràctica que els permeten reincorporar-se al mercat laboral. També hi
ha el cas d’aquells que han estat lligats
sempre a la cuina; els permet tenir una titulació i veure altres maneres d’avançar.
• Quin grup d’ocupabilitat té l’Aula?
M.P.: gairebè és del 100% perquè som una
comarca turística. Crec que no emplenem
la demanda actual. Necessitaríem més
alumnes per cobrir totes les necessitats!
P.J.S.: en el nostre cas no és tan alta, però
estem contents perquè pot variar entre el
30 i el 60%. Creiem que els cursos són
molt positius.
• Cal reinventar-se contínuament?
M.P.: depèn. Els conceptes bàsics no poden canviar, però sí que intentem treballar, amb l’ajuda del sector, la cuina de
muntanya. Es vol buscar l’excel·lència i
la diferenciació del territori per portar
una cuina de qualitat i amb valor afegit.
J.P.: ens adaptem a les necessitats que
detectem en el territori i intentem que el
Producte del Ripollès hi sigui present.
• Cap a on avança l’Aula d’Hostaleria?
M.P.: ens demanen professionals qualificats i hem de seguir avançant en l’excel·
lència, amb la cuina de proximitat i la
cuina de muntanya. També cal donar
valor als productes de muntanya.

ELÈCTRICA VAQUER //EMPRESA

Elèctrica Vaquer,
compromís amb
la nostra terra
ELÈCTRICA VAQUER S.A.
Carrer de Macià Bonaplata, 1
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 03 42
Avaries: 649 92 73 16
electricavaquer@electricavaquer.cat
VISITES A SANT QUINTÍ:
Salvador Vaquer
626 29 70 55
electricavaquer@electricavaquer.cat

La posada en marxa de la central
hidroelèctrica de Sant Quintí l’any
1892 va ser el motor del naixement
d’Elèctrica Vaquer de Ripoll, avui
empresa centenària.
L’aprofitament de la força de l’aigua,
que fins a aquell moment havia fet
voltar un molí per a la producció de
farina, va suposar un pas endavant
molt important per a la capital ripollesa amb la producció de l’enllumenat públic de Ripoll.
Elèctrica Vaquer ha sabut adaptar-se als temps en aquests més de
cent anys de vida, sempre amb un
compromís de fidelitat amb la societat ripollesa, estimant les seves
arrels i tenint sempre molt present
el seu origen, mostrant-se sempre al

costat de la cultura i la història de la
nostra terra.
Professionalment parlant, Elèctrica
Vaquer ha respost a la legalitat vigent i a les exigències d’un món cada
vegada més competitiu i global. Un
creixement professional que ha portat a tenir, actualment, quatre empreses especialitzades, cadascuna en
el seu àmbit competencial.
Elèctrica Vaquer SA és la que conserva el seu nom original i és l’empresa
distribuïdora de la xarxa elèctrica.
Elèctrica Vaquer SAU es dedica a
la compra i venda d’energia elèctrica mentre que, fidels a la història,
Central Hidroelèctrica Sant Quintí
és l’empresa que manté el nom de
la central originària i es dedica a la

producció d’energia elèctrica, aconseguint que un 15% del consum,
aproximadament, sigui a través de
producció pròpia.
Iris Ripollès SL és la quarta de les
empreses, dedicada als serveis elèctrics, complementant l’empresa distribuïdora, tot i també estar oberta
al client particular.
43

ENTREVISTA\\ JOAN RAFART, EMPRESARI

Joan Rafart: «Si la feina
la pots fer al paradís,
dóna millors resultats»
Nascut fa seixanta-sis anys a una
masia de Campdevànol, Joan Rafart
i Molas és un exemple de l’evolució
personal d’un empresari basada en
l’esforç i l’emprenedoria. Format en
tecnologia electrònica després d’una
llarga trajectòria a Soler i Palau, ha
consolidat, juntament amb altres
socis, una de les empreses amb més
projecció internacional del Ripollès,
SOLTER.
• Com s’inicia Joan Rafart en el
món de l’empresa?
Gràcies a la iniciativa d’Eduard Soler d’impulsar un centre de formació, a mitjans dels anys seixanta.
Vaig tenir la sort de formar part de
la primera promoció que va entrar
en el projecte que ens va permetre
entrar a Soler i Palau. Per a mi va
ser fonamental per la meva formació professional. Inicialment, sota la
direcció d’en Jordi Brull, se’n deia
Escola d’Aprenents i posteriorment
Escola de Formació Professional.
Un cop feta la formació alguns vàrem entrar a treballar a l’empresa en
la qual vaig treballar al voltant de
trenta anys.
• I decideix de muntar la seva
empresa?
Sí, des de feia temps jo tenia la inquietud de fer projectes i en un petit
taller que vaig muntar, els caps de
setmana vaig anar fent projectes que
a mi em semblaven interessants de
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manera que no interferís a la meva
dedicació professional a Soler i Palau.
• Al final decideix de fundar
Solter....
L’era Solter s’inicia arran del meu
primer viatge a Alemanya, que no
era fàcil en aquelles èpoques pels
tràmits burocràtics i transfronterers.
Em va impressionar veure uns grans
magatzems tipus Bauhaus. Allà vaig
descobrir unes màquines de soldar
petites que em va fer obrir els ulls,
perquè a les quals estàvem acostumats aquí eren molt grans, pintades
de color vermell... i vaig tornar a
Ripoll amb ganes de dissenyar-les
per aquí. Ho vaig fer a petita esca-

la i després d’algunes experiències,
vaig adonar-me’n que calia fer una
estructura més gran i és quan formem la societat amb Josep Pont i Sebastià Puig. Eren dues persones, que
ara com jo estan jubilats, i en aquell
moment eren grans coneixedors del
mercat i del sector. Aquesta societat
em va permetre dedicar-me sobretot
a l’apartat tècnic. Va ser un encert
aliar-me amb aquestes persones.
Hem fet una llarga trajectòria fins al
punt que Solter ha complert més de
25 anys de trajectòria.
• El seu mercat és el món?
Efectivament, ho tenim molt clar.
Venem els nostres productes a diferents països, dintre les nostres possi-

JOAN RAFART, EMPRESARI //ENTREVISTA

bilitats. Jo tinc el concepte que una
empresa no ha de ser molt gran per
ser feliç. El més importat és fer una
empresa en unes dimensions i pro·
jecció que es pugui gestionar sense
haver de fer excessius esforços. I
nosaltres hem trobat el nostre lloc
en l’especialització de les soldadures.
• Falta diversificació en el sector?
En la meva opinió, la indústria cada
vegada més serà progressiva cap a
un valor afegit, que no pas de mà
d’obra intensiva. Fins ara, el valor
del producte de les nostres empreses
el donava la mà d’obra que nosaltres
hi afegíem però, actualment, ens
han sortit unes competències contra
les quals no hi podem fer front, com
s’ha demostrat amb les produccions
de l’Orient.
• La competència és un obstacle per
créixer?
A causa de la crisi, algunes empre·
ses han portat la tecnologia a països
asiàtics que no tenen costos afegits
com els que tenim aquí i això sem·
pre és una barrera per a la gestió
comercial. La nostra lluita ara és la
innovació, basada sempre, com s’ha
fet a la nostra empresa, amb la I+D,
Investigació i Desenvolupament, que
és la meva passió. Tot el que produ·
ïm nosaltres està desenvolupat a les

nostres instal·lacions de Campdevà·
nol. Això no vol dir que tinguem col·
laboracions amb algunes enginyeri·
es, com és el cas de relacions amb
Itàlia o Àustria. El mateix passa amb
alguns proveïdors. Això ens permet
seguir el ritme del comerç i investi·
gació en l’àmbit internacional.
• I el futur?
Tenim ganes de tirar endavant. No
som una gran empresa, però ens
agrada tenir la innovació permanent
en el sector de la soldadura. Tenim
la sort que hem pogut fer el relleu
generacional, jo amb la meva filla la
qual està a la gestió de l’empresa i
el fill d’en Silvestre Puig, en l’apartat
comercial. L’altre soci quan es va ju·
bilar ens va vendre la seva part.
• Vostè ha confiat en una comarca
com el Ripollès per fer el seu
projecte?
Sempre. Això que algú em deia com
pot ser que una empresa com la vos·
tra no estigui més a prop de l’àrea
de Barcelona? I això passava en uns
moments que les comunicacions eren
fatals i es tardava més de dues hores
en arribar a Barcelona. Jo sempre
confiava que les comunicacions mi·
llorarien i així ha estat. La distancia,
certament, era un desavantatge per
ser més competitiu. Però la veritat jo

sempre he pensat que viure al Ripo·
llès és un privilegi i hem apostat per
aquí. En definitiva, la vida és curta i
si la teva feina la pots fer al paradís,
dóna millors resultats.
• La seva aposta per la comarca
continua amb l’adquisició d’unes
noves naus industrials…
Ara estem fent una ampliació d’una
de les altres empreses del grup en el
sector del plàstic, Proinplas, la qual
actua com a proveïdora de Solter,
però amb estructura empresarial in·
dependent. Calia millorar l’espai de
treball i hem adquirit unes naus de
més de mil metres quadrats.
• Per créixer, al Ripollès calen més
polígons?
Sí. Jo he viatjat molt a Itàlia, a la
zona del Vèneto, a Suïssa, a Alema·
nya, a molts llocs on, en petits espais
de natura, hi ha polígons, amb mol·
tes empreses, i molt ben integrats a
l’entorn. Aquests polígons garantei·
xen llocs de treball als petits nuclis
dels seus països i això no impedeix
que no siguin empreses competiti·
ves, algunes d’elles han arribat a ser
conegudes marques multinacionals.
Penso que el Ripollès ha d’agafar
aquest model. No entenc que hi hagi
oposició als polígons. I doncs, de
què hem de viure aquí? Actualment
hi ha dificultats per trobar naus in·
dustrials. Nosaltres hem estat 3 anys
per trobar naus per ampliar. Hem
estat a punt de marxar, tot i que jo
mai he volgut marxar del Ripollès.
La presència de moltes petites em·
preses ens garantiran feina i la gent
potser vindrà i no marxarà. Però
donar el tomb cap a aquesta aposta,
potser ens portarà més de 10 anys.
S’ha de ser molt egoista per defensar
unes idees on es diu jo ja estic bé... I
els altres? S’ha de ser solidari. S’han
de fer polígons i donar suport a les
empreses. Els nostres joves, els que
estan estudiant a les nostres escoles,
han d’anar a treballar a Barcelona?
No és just. Cal que s’impulsin polí·
gons ben fets i integrats al territori.
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EMPRESA\\ CARTONATGES DEL RIPOLLÈS

Cartonatges del Ripollès,
30 anys servint caixes a
empreses i particulars
Cartonatges del Ripollès neix el 1984 a Sant
Joan de les Abadesses. Els seus impulsors,
Àngel Solà i Mercè Salvatella, funden l’empresa amb l’objectiu de cobrir les necessitats
d’embalatge de les empreses de la comarca i
la seva àrea d’influència. Molt aviat, la seu
es trasllada a Ripoll, essent la primera que
s’instal·la al polígon Els Pintors, des d’on fabrica i manipula tot tipus de cartó per oferir
als seus clients caixes de qualsevol mida,
resistència i quantitat. Cartonatges del Ripollès també ofereix caixes d’embalatge per
a particulars a l’hora de fer un trasllat o per
a emmagatzematge. L’empresa va celebrar
el 2014 els seus 30 anys, sota la direcció

del fill dels fundadors, Xavier Solà i Helena León, posant l’accent en un bon servei
i la millor qualitat-preu. Un equip de vuit
persones s’ocupen del disseny, la impressió,
l’encunyat i el transport de caixes a qualsevol punt del Ripollès i comarques veïnes
perquè el client no s’hagi de preocupar de
res més que de fer la comanda. Les empreses
més grans de la comarca ja confien en Cartonatges del Ripollès per tenir cura dels seus
productes amb destinació arreu del país i a
tot el món. Una confiança guanyada a pols
amb un servei ràpid i seriós. En definitiva,
Cartonatges del Ripollès és l’empresa de
casa que us projecta al món.
PUBLICITAT
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CARTONATGES DEL RIPOLLÈS
C. Joan Miró, 9 (P.I. Els Pintors)
17500 Ripoll
Tel.: 972 71 41 88
cartonatgesdelripolles@gmail.com

US PORTEM D’EXCURSIÓ
Confieu en l’experiència

* Tarifes de 20, 29, 35, 51 - 55, 60 i 67 places
* Escoles i Instituts
* Clubs Esportius
* Associacions
* Grups
972 74 71 81 - 972 26 01 96 - 972 20 48 68

i
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www.teisa-bus.com
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Barcelona
Av. de les Garrigues, 46
P.E. Mas Blau II
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 934 787 045
barcelona@ocagroup.es

Girona
Av. de la Ferrería, 57
P.I. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
Tel. 933 668 200
barcelona@ocagroup.es

Can Pau Birol, 15, 1r-B
17005 Girona
Tel. 972 406 430
girona@ocagroup.es

