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Emprendre. Un concepte intrínsecament lligat a l’esperit d’aquest
país i que molts posen en pràctica.
Emprendre va lligat, com gairebé totes les qüestions de la vida, a
l’èxit o el fracàs. No obstant això,
emprendre és una aventura que
comporta molts conceptes associats. En el tercer volum de l’EMPRESA.CAT hem volgut analitzar
tot el que hi ha lligat a aquesta paraula. Descobrir quins conceptes hi
ha d’haver al darrere perquè una
proposta pugui fructífera, persones
que han decidit iniciar aquest recorregut i també iniciatives que han

fructificat i que són exemple d’èxit
al nostre territori. Però, com tot, és
un camí de llarg recorregut. No tan
sols és un ara, sinó un després. Cal
perseverar, cal treballar i cal tenir
visió de futur. Conceptes que queden perfectament reflectits en totes
i cadascuna de les pàgines d’aquesta edició de l’EMPRESA.CAT.
Així doncs, fem un viatge per un
concepte abstracte, però concret,
viu i en constant transformació per
descobrir la riquesa de projectes,
persones i iniciatives que fan que les
nostres terres puguin ser exitoses i
amb futur.
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reportatge\\ L’ABC DELS EMPRENEDORS

L’ABC dels empren

Emprenedor o Emprenedora. Segons
el DIEC, la seva definició és: “Que no
vacil·la a posar en execució els seus
designis, que no tem d’emprendre les
coses, que posa una gran activitat en
les seves empreses”. Però aquesta definició, segurament, es queda curta
per tal de definir amb exactitud què
o com és un emprenedor. És per això
que hem cercat 21 mots que ajudin
a complementar aquesta definició i
ajudin a fer un mapa mental del que
suposa i ha d’esdevenir el fet de personificar aquest concepte.

A

VENTURA: Emprendre no
és fàcil. Emprendre és una
tasca dura que exigeix valor, confiança, constància i també
disciplina. Cal tenir clar què volem,
però també ser conscients que fa fal4

ta determinació i un punt de gosadia
per tal que un designi, un propòsit,
acabi esdevenint en una realitat.

B

RILLANT: No n’hi ha prou
amb el fet que la idea que
es tingui sigui brillant. Tot i
que en moltes ocasions un projecte
s’endega perquè hom té una idea genuïna i interessant per esdevenir una
realitat, d’altres vegades, no només
esdevé reeixit aquell qui té una idea
brillant, sinó el que és capaç d’executar-la amb eficàcia.

C

OMUNICACIÓ: És important saber expressar les
nostres idees amb claredat,
però també ha de tenir una gran
rellevància escoltar per tal que el
nostre projecte creixi. Un bon comunicador pot marcar la diferència

perquè el projecte triomfi o no, ja
que aquesta és una eina i una condició bàsica en tots els aspectes per
a l’èxit empresarial.

D

ETERMINACIÓ: Els emprenedors han d’acceptar
els problemes, ser decidits
i prendre les resolucions oportunes
per tal de poder-los solucionar amb
eficàcia. Per fer-ho, cal apilar dos
conceptes intrínsecament lligats:
el sentit comú i també la intuïció
empresarial. L’emprenedor ha d’anticipar-se a les dificultats, i tenir la
capacitat d’identificar quan alguna
cosa està malament.

E

SFORÇ: des del primer dia
de la seva fundació, la nova
companyia va apostar per un
ideal i una filosofia de servitud als
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enedors
seus clients, amb un tarannà de proximitat i un servei d’eficiència. Uns
valors que avui dia són encara el segell de distinció de l’empresa.

F

LEXIBILITAT: Per ser emprenedor, com en qualsevol àmbit, cal ser flexible. Per tant,
cal fer-se pròpia la frase “dels errors
se n’aprèn”. En el procés hi haurà
problemes que caldrà resoldre: alguns sorprenents i altres potser esperats. Caldrà ser flexibles i buscar
alternatives reals per resoldre’ls.

G

ESTIÓ: Posar en funcionament un negoci requereix d’unes habilitats i uns
coneixements previs sobre gestió i
organització, ja que tant important
és gestionar l’espai de treball com el
temps i les persones que formaran
part del projecte.

H

ABILITAT: una persona
ha de saber quines són les
seves habilitats i dons innats, tant a l’àrea física com també a
l’àrea mental, emocional i espiritual.
Així podrà emprar les seves fortaleses profitosament i buscar maneres
de compensar les seves febleses. Les
persones que es coneixen bé saben
prendre decisions sàvies.

K

NOWLEDGE: O el que
és el mateix, coneixement.
Perquè l’emprenedor o el
concepte d’emprenedoria sigui un
èxit, la formació continuada és
un element cabdal. Com en molts
altres aspectes de la vida, sempre
és necessari estar al dia dels nous
coneixements del camp en què
emprenem.

L

IDERATGE: Podríem dir
que un emprenedor es pot
definir també com a líder
perquè és aquella persona que
aconsegueix veure una oportunitat i la converteix en un fet. Un director d’orquestra que és capaç fer
funcionar l’engranatge a la perfecció, amb tots els agents implicats
treballant en harmonia.

M

OTIVACIÓ: La capacitat de lideratge sempre
ha estat un factor determinant i essencial en les relacions
humanes, però en l’àmbit empresa-

rial té una rellevància encara més
essencial. Avui dia, la necessitat
d’un líder capaç de motivar correctament els seus equips és cada vegada més gran. Sense motivació, sense passió, un projecte que pot ser
un gran èxit podria no prosperar.

N

EGATIVITAT: O més bé
tot el contrari, positivitat.
Això és el que moltes teories adveren. Sigues positiu i atrauràs
positivitat a la teva vida. Si iniciem
una proposta, un negoci, una iniciativa amb ganes que funcioni, no és
sinònim d’èxit, però sí que ho intentarem tot perquè aquesta qüestió es
resolgui de manera satisfactòria.

I

NNOVACIÓ: Si volem tirar endavant un projecte, una idea, cal
que aquesta sigui fresca, sorprenent i que se’n vagi del denominador
comú perquè a la ciutadania li creï
una necessitat nova. La innovació
va unida a l’excel·lència empresarial. Els nous empresaris aposten cada
dia més per confiar en aquesta nova
forma de pensar i treballar.
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O

PORTUNITAT:
Segons
l’informe Global Entrepreneurship Monitor 2015, la
detecció d’oportunitats es consolida
com a argument per emprendre. En
aquest sentit, s’estableixen dos tipus
de persones emprenedores: les que
emprenen per necessitat i aquelles
que ho fan per oportunitat. La motivació d’aquest últim grup és haver
detectat una oportunitat de negoci i
engegar un projecte empresarial per
aprofitar-la.

P

ACIÈNCIA: Un dels grans
errors que es pot cometre és
pensar que els resultats sorgiran d’immediat. L’emprenedoria és
una carrera de fons i com a tal els
resultats arriben, però no en les primeres setmanes. S’ha d’actuar amb
calma perquè si el projecte té bones
bases, el
resultat
arribarà.
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R

ISC: Aquest mot el podríem
definir amb el refrany “qui
no arrisca, no pisca”. Segurament, el principal risc que pot assumir un emprenedor és l’econòmic
perquè és necessària una petita o
gran inversió per poder tirar endavant un projecte. Tot i així, tot s’ha
de fer pensant amb deteniment per
tal que es pugui reduir al mínim.

S

ENDERI: Una de les virtuts
més importants és el coneixement per prendre decisions.
Cal estudiar, entendre en profunditat l’àrea de negoci, per tenir la
capacitat de prendre decisions que
facin créixer el projecte.

T

ENACITAT: Des de l’inici
en què es fixa un objectiu,
hom ha d’intentar aconseguir-lo amb la màxima determinació. Has de seguir el camí marcat,
amb insistència, sense defallir i buscant al màxim la voluntat de con-

tinuar endavant amb el projecte, la
iniciativa que ens ha portat a emprendre l’aventura.

V

ISIÓ POSITIVA: Pot marcar la diferència en el camí
de l’emprenedor. És molt
fàcil que els ànims decaiguin quan
s’emprèn. La combinació entre la
incertesa, l’ansietat i la quantitat
de treball que tenim per davant pot
fer-nos trontollar. Tenir una visió
positiva del futur ajudarà a suportar
aquests períodes i a mantenir l’entusiasme amb el qual es va començar.

X

ARXA: Igual que en molts
aspectes de la vida, el treball
en xarxa esdevé un element
cabdal perquè un projecte pugui tirar endavant. Tot i que la idea pot
sorgir d’un mateix i es pot consolidar com una empresa amb un únic
treballador, sempre és bo comptar
amb assessorament per tal de determinar quin és el millor camí a seguir.

XEMENEIES PIC FOC //EMPRESA

Xemeneies Picfoc, més de 15
anys instal·lant llars de foc
A Picfoc som constructors, instal·
ladors, tècnics i professionals amb
més de 15 anys d’experiència en
aquest sector. Som una empresa
familiar amb proximitat de cara al
client. Realitzem reformes integrals
amb tècnics i industrials de la nostra
empresa i en els quals ens avalen els
nostres clients i treballs realitzats.
L’assessorem de forma personalit·
zada, donant solucions a mida per
a cadascun dels nostres clients, des
de dissenys més moderns a dissenys
més clàssics o rústics amb la màxi·
ma garantia i qualitat. Els nostres
productes es basen en l’aprofitament
i l’estalvi d’energia.

PIC FOC
C. Martinets, 8
P.I. Casanova de Baix
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 13 75
Mòbil: 636 23 02 68
www.picfoc.com
info@picfoc.com

Per a més informació,
no dubti
a visitar-nos.
7

EMPRESA\\ RECONEIXEMENTS MÈDICS OLOT

Centre de Reconeixements
Mèdics Olot

Al Centre de Reconeixements Mèdics Olot es fan revisions mèdiques
de tots els permisos de conduir, armes, navegació, ciclisme i tot tipus
de certificats mèdics.
En el centre s’ofereix un ampli ventall d’especialitats mèdiques, ateses
per reconeguts professionals amb
atenció individualitzada per als nostres usuaris/clients.
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ESPECIALITATS MÈDIQUES
· Otorrinolaringologia: Dr. José A.
Llano
· Cirurgia digestiva i proctologia:
Dr. Francesc Olivet
· Ginecologia i Obstetricia: Dr. Miquel Montalvo
· Psicologia: Dra. Teresa Feliu
Horari d’atenció a l’usuari:
· Tarda: de 16.30 h a 19.30 h
· Dissabtes (els dos primers de cada
mes): revisions de carnet de conduir,
de 10.00 h a 12.00 h
· Hores convingudes

REVISIONS
CERTIFICATS
LLICÈNCIES
Carnets de conduir, permisos d’armes, seguretat privada, embarcacions, grua i grua-torre, ciclisme, submarinisme, policies locals.

CENTRE DE
RECONEIXEMENTS MÈDICS
OLOT
C. Panyó, 14
17800 Olot
Tel.: 972 26 71 50

NEIDA //EMPRESA

Neida, compromís i innovació
en el camp de la neteja
Neida és una empresa del camp de la neteja que, amb més de 40 anys d’experiència, ha anat incorporant nous serveis.
Alhora s’ha anat adaptant als canvis i
l’evolució del sector per tal de poder oferir als seus clients la millor qualitat en el
servei. Disposen del Certificat ISO-9001
i estan autoritzats per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya amb
el codi T1884.
L’empresa és també conscient de la importància en l’àmbit de la seguretat i
salut en el treball. Neida disposa d’un
vehicle auxiliar que serveix de suport
en els treballs en què la dificultat ho
requereix. Així mateix, el vehicle està
equipat amb totes les EPIS i altres materials de seguretat que queden recollits en
un contenidor situat a la part posterior
del vehicle. D’altra banda, treballen en
l’assessorament, la tramitació, gestió i
transport de residus.

SERVEIS
Rehabilitació de canonades
Nou servei de rehabilitació de canonades sense necessitat d’obra civil.
Inspecció de canonades
Amb càmera robotitzada de televisió;
amb cada inspecció s’entrega un informe.
DESEMBUSSOS i NETEGES
Desembussos de canonades per a particulars, comunitats, indústries...
Extracció d’aigua en inundacions.
Neteges industrials amb alta pressió.

Neida
Cap del Pont de la Gleva, s/n
08560 Manlleu
Tel.: 93 857 03 74
Mòbil: 630 964 284
www.neida.cat
contacte@neida.cat

REG
Servei de regar: zones verdes, jardins,
circuits de competició...
TRANSPORT D’AIGUA
Aigua potable: Disposen d’un camió cisterna homologat per la Direcció General
de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. El camió permet realitzar transport d’aigua potable per al consum humà
amb una capacitat de 24 metres cúbics.
Aigua no potable: Per a granges, cases
de pagès, particulars, per omplir piscines o tota mena de dipòsits.
RESIDUS
Assessorament, tramitació, gestió i
transport de residus.
URGÈNCIES
Servei d’urgència les 24 hores del dia per
atendre les necessitats dels clients quan
ho necessitin.
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Comercial Pirene, atenció
professionalitzada i
adaptada a cada client
Comercial Pirene és una empresa fun·
dada l’any 1984 dedicada a les instal·
lacions elèctriques de baixa tensió en
instal·lacions industrials i domèstiques,
així com a la venda d’electrodomèstics
i a la seva reparació, que ha nascut,
crescut i s’ha consolidat al Ripollès. La
seva principal missió ha estat oferir als

COMERCIAL PIRENE
Pl. Josep Anselm Clavé, 2
17860 St. Joan de les Abadesses
Tel.: 972 72 07 30
C. Vinyes, 8
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 40 72
C. Clivillers, 13
17800 Ripoll
Tel.: 972 26 36 63
www.cpirene.com
pirene@cpirene.com
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seus clients la possibilitat d’incorporar
les instal·lacions més innovadores i efi·
caces, dotant-les dels avenços tècnics i
estètics que requereixen un mercat en
contínua evolució.
En aquesta línia tecnològica, Comercial
Pirene és capdavantera en el control de
climatitzacions i automatitzacions d’edi·
ficis municipals, residències, indústries
o habitatges, aportant grans avenços i
beneficis en eficiència energètica i segu·
retat, amb el sistema basat en PLC in·
dustrial, amb la plataforma Somachine.

Aconseguint un gran control del clima
i visualitzant ‘online’ les temperatures i
esdeveniments, creant gràfics, generant
alarmes via correu electrònic o SMS,
controls d’accessos, portes d’emergèn·
cia, o qualsevol aplicació imaginable
amb control total des de la xarxa o des
del mòbil.
Comercial Pirene es dedica també a la
venda i reparació d’electrodomèstics,
amb el servei integral de posada en mar·
xa i garantia, així com a l’assessorament
personalitzat requerit per cadascun dels
seus clients.
Amb una clara voluntat de servei, l’em·
presa ha procurat sempre cobrir totes les
necessitats dels clients, oferint tots els ser·
veis que són necessaris per a la tranquil·
litat de la postvenda, tant en instal·lacions
elèctriques com en serveis de reparació,
disposant de tallers propis de reparació
de tot tipus d’electrodomèstics, aire con·
dicionat, televisió i electrònica.

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL //ENTITAT

L’Hospital de Campdevànol
centra el seu nou Pla Estratègic
en les necessitats dels pacients
L’Hospital de Campdevànol està al
servei de la població del Ripollès
des de l’any 1920. Des d’aleshores,
l’objectiu de l’entitat és vetllar per la
salut dels habitants de la comarca.
Per tal d’aconseguir-ho, el centre
aposta per la planificació estratègica com a model de gestió, amb l’objectiu de disposar de les eines que
defineixen les actuacions a dur a
terme des de l’entitat. Això fa possible desenvolupar un procés continu
que permet repensar l’organització
per anar-se adaptant a les necessitats de la població i als nous reptes
que es van plantejant.
Amb aquest objectiu, la institució
ha presentat recentment el seu Pla
Estratègic 2017-2020, un docu-

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

ment que estableix quines són les
línies que guiaran la tasca de l’entitat. El pla posa en el centre de les
actuacions assistencials els pacients
i les seves necessitats, amb l’objectiu d’establir un model adaptat a
les característiques dels usuaris i
oferir-los una assistència integral.
Amb aquest model, l’Hospital pretén enfocar-se més al seguiment i
tractament de la persona i no tant
de la patologia, combinant l’atenció
primària, especialitzada i social.
A l’hora de fer el Pla, s’ha tingut
molt en compte quines són les característiques del Ripollès i la situació de la seva població. En aquest
sentit, factors com l’alt percentatge
de persones de més de 65 anys –un
24,5 %, mentre que la mitjana a Catalunya és del 18 %–, el fet que cada
vegada hi ha més gent de més de 80
anys o que sigui la comarca gironi-

na amb una població més envellida
determinen alguns dels objectius
de l’Hospital per als propers anys.
Per exemple, s’aposta per desenvolupar un model integral d’atenció
geriàtrica i per aplicar nous models
d’atenció hospitalària, com l’hospital de dia d’aguts o l’hospitalització
domiciliària. A banda d’enfocar-se
a pacients i ciutadans, el nou Pla
inclou tres eixos més: professionals
del centre, entorn i sostenibilitat.
Cal destacar que, a part d’avaluar
les característiques i la situació de
l’entorn, per elaborar el Pla s’ha
comptat amb la participació d’usuaris i personal de l’Hospital. A
més, s’ha tingut en compte el punt
de vista d’associacions, professionals sanitaris de l’entorn proper i
altres organitzacions de salut que
formen part del dia a dia de l’Hospital de Campdevànol.
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La garantia d’un
servei ràpid i eficaç

La Gestoria Administrativa Munell va néixer fa gairebé 90 anys,
el 1928, amb Pere Munell i Sabatés
al capdavant. Després de gairebé
tres dècades oferint els seus serveis
a Ripoll i al Ripollès, el seu fill Pere
Munell i Isidro es va incorporar a
la gestoria el 1957. Després de dècades i més dècades de treball constant, el projecte que una vegada va
ser a les beceroles s’ha consolidat
i ha crescut, tot guanyant-se pel
camí la confiança dels seus clients
gràcies a un tracte de confiança,
proper, amable, amb un tarannà
familiar que no deixa de banda la
professionalitat.
L’EXPERIÈNCIA ÉS UN GRAU
Gairebé noranta anys d’experiència, dedicació i professionalitat
12

han consolidat la Gestoria Administrativa Munell en diversos despatxos repartits en el que ara són
quatre grans departaments: Assessoria Fiscal i Hisenda, Assessoria
Laboral, Departament de Vehicles
i Trànsit i Departament d’Assegurances. Aquestes quatre seccions tenen al darrere tot un equip altament
qualificat, però sobretot humà; que
té cura de formar-se regularment
amb cursos d’actualització de les
disposicions oficials que poden variar els seus àmbits d’actuació. És
d’aquesta manera que l’equip de
Gestoria Munell és perfectament
capaç de respondre a qualsevol necessitat que puguin tenir els seus
clients, sempre mantenint aquest
tracte professional i alhora personal que els caracteritza.

GESTORIA MUNELL
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 5
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 02 30
Fax: 972 70 13 58
www.elripolles.com/munell
munell@elripolles.com

ELÈCTRICA VAQUER //EMPRESA

Elèctrica Vaquer
Energia, l’energia
al teu costat
La posada en marxa de la central hidroelèctrica de Sant Quintí l’any 1892
va ser el motor del naixement d’Elèctrica Vaquer Energia de Ripoll, motiu pel qual aquest any en celebren el
125è aniversari.
L’aprofitament de la força de l’aigua,
que fins 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,
instal·lant-hi el segon subministrament d’enllumenat públic a les comarques gironines.
Elèctrica Vaquer Energia ha sabut
adaptar-se als temps en aquests cent
vint-i-cinc anys d’història, sempre
amb un compromís de fidelitat amb
la societat ripollesa, estimant les seves
arrels i tenint sempre molt present el
seu origen, mostrant-se al costat de la
cultura i la història de la nostra terra.
Professionalment parlant, el grup Elèctrica Vaquer ha respost a la legalitat vigent i a les noves exigències d’un món

cada vegada més complex, competitiu i
global. Un creixement professional que
ha portat a tenir actualment quatre
empreses especialitzades, cadascuna
en el seu àmbit competencial.
“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 aproximadament un 15%
del consum del client sigui de producció pròpia; “Elèctrica Vaquer” és
l’empresa distribuïdora de la xarxa
elèctrica, la que es dedica al manteniment i conservació de tot el sistema de
distribució; “Elèctrica Vaquer Energia” es dedica a la compra i comercialització d’energia elèctrica, la nova
marca de referència per al client final;
i “Iris Ripollès”, recordant una denominació antiga, és la quarta de les empreses, dedicada als serveis elèctrics
(projecte, instal·lació, manteniment,
reparació, reforma i assessorament)
per a indústria, comerç o particular.

ELÈCTRICA VAQUER
ENERGIA S.A.U.
Macià Bonaplata, 1
17500 Ripoll
Telèfon: 972 70 03 42
Avaries: 649 92 73 16
clients@electricavaquer.cat
www.electricavaquer.cat

VISITES A SANT QUINTÍ
Contacte: Salvador Vaquer
Telèfon: 626 29 70 55
electricavaquer@electricavaquer.cat
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ENTREVISTA\\ EMBOTITS LAPEDRA, DE SANT PAU DE SEGÚRIES

Hem seguit la mateixa
formulació des del nostre avi!
• Com neix Embotits Lapedra?
L’empresa neix l’any 1930, arrel que el
nostre avi Jacint tenia una carnisseria
i es dedicava a tractar, comprar i vendre carn de bestiar (tant de porc com
de xai). Arran de tot això, al llarg del
temps, després de la carnisseria van
començar a fabricar una mica d’embotit, a salar pernils... I tot plegat!
• Sempre a Sant Pau?
Sempre a Sant Pau! I ubicats al mateix
carrer on som ara, el carrer Guàrdia!
• Llavors, l’avi va ser el fundador?
Sí, i nosaltres som la tercera generació! Després de l’avi ho va seguir el
nostre pare, Bernat Lapedra, i ara ja
fa anys que està jubilat i ho portem
els tres germans: en Jacint, en Vicenç
i la Maria Pilar.
• S’ha especialitzat, el vostre
producte?
No! Més o menys seguim amb allò
que fèiem cinquanta anys enrere: amb
l’embotit típic de la zona (de la nostra
part del Pirineu), tot el que són cuits,
curats... Pel que fa als cuits, fem bull
blanc, bull negre, botifarra blanca,
botifarra d’ou, botifarra negra, la catalana... I pel que fa als curats, allò
típic d’aquí: llangonissa, fuet, panxetes, llom... Embotit tradicional del
Ripollès!
• Segueixen algun mètode que
tingui característica pròpia?
Sempre hem seguit la formulació ja
des del nostre avi! No ho hem canviat massa; potser han canviat alguns
additius, que abans es podien posar i
ara ja no, però sempre seguint la mateixa línia!
• I quin és, el seu mercat?
El nostre mercat és a nivell regional.
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Per Catalunya, i un 10% és exportació a Andorra i cap al sud de França.
• I com orienten el futur?
De moment, les perspectives són de
poder ampliar la venda que tot fabricant busca; i anar seguint amb el
nostre tipus de producte.
• Mantenen la venda al detall?
Sí, algunes coses fem! No massa
cosa, però en fem.
• Tenen algun producte estrella?
Sí! Però el producte estrella –per
a nosaltres, eh– és el bull blanc (en
cuits) i el fuet (en curats).
• És possible des d’un poble com
Sant Pau tenir aquesta projecció al
mercat català? Sou valora a nivell

de Pirineu?
Se’ns valora, sí. En l’àmbit comarcal
tots ens coneixem, però en l’àmbit de
capitals com Barcelona, a la gent li
crida més l’atenció veure “Embotit
del Ripollès”, “Embotit de San Pau
de Segúries/Vall de Camprodon”!
• Tenen previsions de relleu
generacional?
Em sembla que no! No sé com anirà;
tenim alguna mainada encara petits,
però en principi...
• Poden donar alguna xifra de
producció?
L’any passat vam girar al voltant
dels 800.000€. En unitats, no t’ho
sabria dir!

Una estació familiar
Vallter 2000, situada al circ d’origen
glacial de Morens-Ull de Ter, és una
estació acollidora i familiar. La seva
situació la converteix en la destinació
ideal per a tota la família per gaudir de
la muntanya en qualsevol època de
l’any. L’esquiador que busca reptes
com, el que gaudeix d’un tranquil dia
de passeig amb raquetes o les famílies que van a jugar a la neu. Tothom
troba a Vallter 2000 el seu espai.
La seva situació estratègica permet
embadalir-se observant l’entorn i fins
i tot redescobrint la Costa Brava.

Molt més que una estació
Vall de Núria és molt més que una estació. Emplaçada en un lloc de misticisme i llegenda, no només s’hi
pot viure la neu durant l’hivern. Rutes de senderisme guiades per l’entorn d’alta muntanya a qualsevol
època de l’any, activitats per a tota la família, Parc
Lúdic i ponis per a la mainada, minigolf, passeigs pel
llac i pel seu entorn... També compta amb hotel i diversos establiments de restauració oberts tot l’any,
per a gust de tothom.

RAMON PAU DELS CAÇADORS DE RIBES DE FRESER: HISTÒRIA D’UNA FAMÍLIA //ENTREVISTA

«Nosaltres no som Els Caçadors,
som Els Caçadors de Ribes!»
• El 1920 comença tot?
Van començar dues germanes, una ví·
dua i una soltera que vivien juntes, sense
fills. El seu pare tenia un local arrendat
a caçadors de Ribes; elles li van posar
estufa, el tenien net i els caçadors hi po·
dien fer un cafè o un brou. I comença
amb la idea d’un petit cafè sense nom!
El nom dels Caçadors ve perquè ells s’hi
trobaven. El local era prop de la fàbrica,
i comencen a fer cafè per endur i caldo
per endur –hi havia molta gent que bai·
xaven de les cases de pagès a treballar
a la fàbrica i tornaven al vespre. Li van
demanar al seu germà si els podia deixar
algun fill per ajudar. El seu germà, amb
14 fills, els va deixar afillar l’hereu i una
noia. I ja tenien el relleu generacional:
aquest hereu era el meu avi Ramon! Co·
mencen a fer vermuts, aperitius... L’avi
va conèixer la seva parella, la iaia Pilar,
que era d’aquelles que havien marxat de
molt jove a fer de minyona a una casa
burgesa d’Arenys, d’on n’era la cuinera.
Abans hi havia la cuina burgesa i la del
poble: per tant, en un lloc senzill s’hi
presenta una dona amb cultura gastro·
nòmica, perquè tenia l’arrel de la cuina
de pagès amb la cuina burgesa i la cuina
de la costa! Ella arriba aquí i comença
una revolució molt important. La nos·
tra cuina fa un salt: comença a entrar
el peix, els calamars, un nou producte
i una nova manera d’entendre les coses!
Va creixent, ja esdevé un restaurant,
s’organitza... A Ribes hi havia hotels
importants on hi anava una petita bur·
gesia i, de tant en tant, hi ha un degoteig
que van a menjar allà. Dins de l’entorn,
ja cuinaven amb prestigi. Això comença
a fer un efecte mediàtic important i la
iaia veu que hi ha un negoci en l’hote·
leria i, per tant, fa una cosa molt intel·
ligent: contacta amb famílies de Ribes

per si li volien arrendar habitacions amb
una pica per als seus clients. I comença
a tenir una petita xarxa d’habitacions a
Ribes! Coincideix en una època en què
els metges de Barcelona recomanen ve·
nir a prendre les aigües aquí dalt. I ve
gent a passar tres mesos en una habi·
tació particular, i la meva iaia els fa
sopar, dormir i esmorzar. Molt curiós!
Mentrestant, tenen dos fills, el meu pare
(Toni) i la tieta Dolors, i quan poden fan
un primer hostal, la Casa de Pedra, el
primer hotel fet amb pedra picada per
fora. La meitat de les habitacions ja te·
nien el bany dins l’habitació, que ja era
un luxe important! I és el primer lloc
amb calefacció i aigua corrent. Ja és
important el restaurant, i es fan entre
15-20 habitacions per fases, i un bar a
sota. I el bar ho ‘peta!’ Aquí comença la
gran fama dels calamars dels Caçadors,
les gambes, el xarop i la graciosa... L’avi
compra una moto i se n’anava a buscar

el peix a Vic! Va tenir un accident i es
va matar, deixant el meu pare sol al cap·
davant del negoci. Al mateix temps, es
comencen a fer ressopons: obrir el res·
taurant a la mitja part del ball, a les 2
o les 3 de la nit! I al mateix temps es
fa l’efecte crida a la gent que anava a
la Cerdanya per la Collada: tenim un
restaurant que treballa el peix per als
de la comarca, i la gent de fora que ve·
nia a menjar els rostits, les carns... Als
Caçadors hem estat espectadors de com
ha canviat el nostre entorn. Els diven·
dres començaven a arribar els xòfers i
la gent burgesa a menjar i pujar cap a
la Cerdanya. A l’hivern, moltes senyores
de la comarca venien divendres a sopar
als Caçadors per saber què es portava a
la moda de Barcelona! Van fer un altre
hotel, l’actual, i se segueix creixent. Al
meu pare l’envien a aprendre a un ho·
tel de Castelldefels, d’ajudant de cuina.
Fa un altre pas i comença a muntar un
restaurant que, per la seva època, va ser
pioner. Fa una reforma grossa: amplia
el restaurant i posa la cuina en dos ni·
vells, amb muntacàrregues. L’establi·
ment va fer un canvi molt important!
Amb una cuina molt senzilla però molt
autèntica, on el producte sempre ha es·
tat la màxima. Funcionava molt bé. De
cop i volta, s’obre el túnel del Cadí, i hi
ha una desfeta a la comarca, que va ser
com si haguessin tallat la Collada. Tení·
em una estructura d’empresa important,
i d’una setmana per l’altra, vam passar
de fer 500-600 àpats a només 30. Ens
vam haver de reinventar. Vam ser dels
primers a apostar per Núria, que en
aquella època no hi havia res. Els ho·
telers comencen a posar-se d’acord per
anar a fer venir grups de gent per Núria.
El negoci ho duien els meus pares i uns
tiets meus, dues parelles en total. Arriba
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un moment en què els tiets es retiren i
es venen la Casa de Pedra. El meu pare
va reinventar Els Caçadors, i es va apostar per un hotelet familiar, eliminar els
grans volums. L’any 90 torno aquí amb
els meus pares: en un sol edifici tornem a
posar el restaurant i l’hotel. Al 1992, ens
toca la crisi i ens hem de tornar a reinventar, apostant pel restaurant i per les
habitacions. S’afegeixen puntals importants: la Pilar, la meva cosina; i dues germanes més; i dels quatre germans, tres
ens quedem aquí. I hem anat canviant!
• Tota la família!
La nostra idea és la romàntica de l’hostaleria: ens sentim els hereus d’una generació que ha treballat molt, que li ha
costat molt i que ens ha donat uns valors que no són ben bé un negoci, sinó
una manera de viure. El que ens ha costat més als Caçadors és anar fent canvis
per no haver de canviar! Perquè seguim
sent Els Caçadors, i els canvis costen
molt. La gent recorda com eren les coses abans, s’han idealitzat, i sempre hem
lluitat amb el record. Hem hagut de superar les expectatives de la gent: el nostre esforç és perquè com a hereus pensem
que no podem abaixar el llistó. Hem de
mantenir aquesta herència, aquest orgull que ens han donat! A cada època,
Els Caçadors ha estat punter. Però dins
el nostre entorn, una cosa molt important d’aquest negoci és l’orgull: l’orgull
de ser dels Caçadors, de fer-ho bé, de
ser part d’un territori, Ribes, i d’un país.
Això no es pot quantificar com a negoci, però sí com a sentiment. Nosaltres
no som Els Caçadors, som Els Caçadors
de Ribes! Que coneguin un poble per un
restaurant em fa sentir orgullós, però
ens posa pressió!
• Això té a veure amb la cuina?
Tenim un restaurant d’una cuina molt
noble, però molt senzilla. No hem jugat mai a estrelles Michelin; però sempre hem comprat productes de qualitat,
transmetre honestedat, servei... I aquí
estem!
• Quins canvis han aportat les
generacions?
La primera ho van fundar; la segona va
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començar a posar-li cara i ulls i entrar
al món de l’hostaleria; la tercera va fer
un restaurant amb fins a 65 treballadors; la quarta, controlem aquest èxit i
apostem per l’hoteleria (de dos hostals
a un hotel de tres estrelles), i entrant als
Petits Grans Hotels i Costa Brava Verd
Hotels... I la cinquena generació ha començat aquest any i veurem com va. Tenim una pedrera important: sis vailets
de casa! Aquest negoci està fet perquè es
perpetuï. Esperem que hi hagi cinquena
generació!

• Alguns moments importants de la
vostra història?
La mort de l’avi, la crisi del 1992, el moment del Túnel del Cadí, l’última crisi
quan havíem multiplicat per dos l’espai
dels Caçadors... Hi ha hagut de tot! Potser el canvi més important que he viscut
jo va ser el canvi de l’antic Els Caçadors
a on som ara.
• Com es manté la bona fama?
Anar canviant contínuament, cada any!
Cada any, cada mes hi ha coses noves,
cada any s’inverteix, aquest punt d’il·
lusió i, evidentment, l’equip humà que
hi ha darrere, perquè som molt diferents
tots els germans i pares, però tothom hi
aporta! És un sistema de vida, una il·
lusió, una manera de no mirar tant els
números; no s’ha plantejat mai com una
empresa, sinó com una manera de viure,
un orgull, és alguna cosa més.
• No en va, són 100 anys.
Cent anys és molt, i s’ha anat aguantant
en època de misèria, hi ha hagut una
Guerra Civil, hem superat modes com
l’Estrella Michelin o la ‘nouvelle cuisine’... En cada època, Els Caçadors ha

estat potent, amb una qualitat òptima,
sense haver guanyat mai premis, però
sempre la satisfacció del client ha estat
el més important. I ens sentim estimats
pels clients!
• És important el turisme per al seu
model de negoci i a la Vall de Ribes?
Els nostres horaris es feien no depenent
de nosaltres, sinó depenent d’on anessin
els clients! La idea de la fonda, de l’acollida i el bon tracte, per a nosaltres és
important. El turisme ara és cabdal a la
Vall de Ribes. Quan vam començar, tenia un teixit industrial molt important,
i penso que vam ser dels primers a apostar pel turisme a la Vall de Ribes i al
Ripollès, quan poca gent hi creia.
De vegades, es valora poc una empresa.
Quan vas a una administració i li dius
que muntaràs una empresa amb 22 persones fixes tot l’any, a tot arreu t’obren
les portes... Però el més difícil d’una empresa és obrir i tancar la persiana durant
molts anys! Com molts hotels de Ribes,
de fet. De vegades, aquest esforç no es
valora. Fer un gran plat o estar a la cúspide un any és un esprint que tothom
és capaç de fer. Però fer-ho 100 anys...
Això costa molt. De vegades es dona suport molt les coses noves, i es desprestigia les coses que fa molt de temps que hi
són i les han passat de tots colors.
• En tenen pensada alguna, per quan
arribeu als 100 anys?
Sempre tenim projectes en aquesta casa!
Segurament farem alguna cosa especial, pels 100 anys. M’agradaria que
fos una celebració amb els clients, els
amics, amb el territori... Ens ho hem
de començar a plantejar, però quan hi
penso em surt una rialla, perquè hauria
de ser una cosa molt bonica, i que tots
–no només Els Caçadors– ens sentíssim
molt contents. Fins i tot la competència!
La nostra competència és la millor del
món. Hem anat creixent tots; hi ha tres
o quatre hotels a Ribes, com nosaltres,
que també porten aquesta idea de les generacions, de treballar molt... I això està
bé: pensar que ni ets més bo ni més dolent que els altres, però sí que ets membre d’un bon grup. I això és molt bo!

SAT SANT ANTONI DE LA MIRANDA //EMPRESA

SAT Sant Antoni de la
Miranda, qualitat i servei a
disposició de la comarca

sat sant antoni
de la miranda
La SAT Sant Antoni de la Miranda,
coneguda pel sobrenom de la Cooperativa, és una SAT, especialitzada
en la fabricació, distribució de pinsos de alta qualitat, i tot allò relacionat en la agricultura i ramaderia.
La seva evolució els últims anys ha
estat una constant. Conjuntament
amb el seu equip directiu, socis i
treballadors ha fet que la Cooperativa se situï en una excepcional
situació en el mercat, no només comarcal, sinó arreu de Catalunya,
implantant-se poc a poc a França
i Andorra.
La clau del seu èxit és la clara vocació de servei al client, oferint pro-

ductes de màxima qualitat, un bon
servei i assessorament personalitzat.
Sempre amb l’objectiu de poder servir cada dia millor, la Cooperativa
té previst de cara al 2018, ampliar la
gama de pinsos, llavors, terres i desinfectants, entre altres productes.

Ctra. N-260, km 104
17860 Sant Joan
de les Abadesses
Tel.: 972 72 10 50
satcopera@gmail.com
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ENTREVISTA\\ JOSE NAVÍO

«La formació dual és bàsica per
als professionals de la fusta»
JOSE NAVÍO, PRESIDENT DE LA CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA FUSTA

• Ha estat nomenat president de la
Confederació d’Empresaris de la Fusta
de Catalunya...
És una satisfacció, perquè ve a ser un
reconeixement a una trajectòria davant
l’Associació d’Empresaris de la Fusta de
les Comarques Gironines. Fa cinc anys
que vaig assumir aquesta presidència, on
hem compartit les inquietuds de les quatre
associacions catalanes que acorden el conveni del sector per a tot Catalunya.
• I ara vostè és el president.
Sí, perquè d’acord amb les responsabilitats de la Confederació ens tocava a nosaltres. Ara que se’ns ha concedit el premi
de la CECOT; i ha estat el moment per
escenificar el relleu de la presidència, en
reconeixement de la feina feta i els nous
projectes. Jo substitueixo Juan José Royo,
de Tarragona, qui va proposar que jo fos
relleu en el sector.
• I quins són els seus objectius?
Miri, ja fa quatre anys que jo vaig signar
l’acord per impulsar la formació dual en
la formació professional en el sector de la
fusta. Aquest conveni es va signar a Lleida i estableix un procés de formació de
coneixement i de pràctiques. A Girona
només hi ha l’institut Brugulat, de Banyoles, que impulsa aquesta formació. Des de
fa 4 anys, impulsem que pugui arribar a
més instituts de la fusta. Jo mateix ho vaig
signar juntament amb altres representats
d’entitats i associacions. Aquesta acció
la impulsem conjuntament amb el CENFIM, que és la Fundació Tecnològica de la
Fusta i el Moble de Catalunya.
• I què fa, aquesta entitat?
Ajuda els estudiants a valorar en estudis
tècnics la resistència de les fustes i de les
estructures a les quals s’aplica: bigues, suports, terres, etc.
• La Confederació aplega molts
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professionals?
La Confederació aplega tots els fusters de
Catalunya, i quan diem fusters volem dir
professionals de tot el procés. Des dels que
tallen els arbres a tots els que els arrosseguen, els artesans que fan joguines de fusta, els tapissers... Entre tots, representen
un sector de fins a 14.000 professionals.
• Com a president, quins objectius es
marca en els seus anys de mandat?
A banda que sigui el president, ja fa molts
anys que hi treballem. La nostra presència, però, si fins ara havia estat per un
tema polític, ara el que em toca és continuar la línia del president antic per poder
entrar a qualsevol institut o centre de professió, per vigilar i controlar molt la professió dual perquè ara no hi ha aprenents.
• Què vol dir?
Que si una empresa té un jove en pràctiques com a aprenent no pot tocar pols,
no pot enfilar-se a escales de més de dos
graons, no pot agafar més de 20 quilos
de pes. En conseqüència, tenir un jove
que no pot ajudar és complicat per a
una empresa.
• I sí que ho permet, la formació dual?
Sí, perquè el mateix centre formatiu ho té
establert com un mòdul on les pràctiques
tenen una assegurança laboral per a quatre anys. En el primer any de formació,
el mateix centre on estudien els ensenya

a manipular la fusta. Ja a partir del segon, els permet fer pràctiques a les fusteries de les zones respectives. Això ja els
deixa practicar per unes hores fent servir
maquinària i si l’empresa els veu aptes, en
el tercer any ja s’hi poden dedicar més hores fins al punt que, quan acabin la seva
formació, poden integrar-se dins de l’empresa, i això comporta una relació permanent entre l’escola i l’empresa. En aquesta
línia, els professors de la formació s’impliquen en l’orientació de l’especialitat on
treballa millor l’alumne...
• Està prou considerat, el sector de la
fusta, actualment?
Sí, ara diria que molt. Hem passat per les
èpoques de la crisi, també hem passat per
l’època de la pedra, del ferro i ara estem a
la de la fusta.
• Hi creuen, els arquitectes?
Sí, estem fent treballs molt importants en
estructures interiors de terres, finestres i
altres elements bàsics, tot i que potser, a
diferència dels països nòrdics, no es reflecteix a l’exterior.
• Vostè és descendent d’una fusteria
referent a Ripoll?
Miri, el meu pare es va quedar l’empresa d’un altre fuster de Ripoll, que es deia
Masoliver, tot i que ell era rellotger. El
pare era treballador i el qui n’era propietari li va proposar que es quedés l’empresa. I així va ser, amb unes condicions
de confiança. Jo m’hi vaig introduir quan
tenia 9 anys i ara ja en tinc 46. Tot i que
els orígens de l’empresa, des de Masoliver,
és d’uns 110 anys.
• Estem en una comarca on els boscos
són importants?
El problema és que no els acabem de cuidar prou. Hi ha molts arbres, però no són
útils per a nosaltres, només serveixen per
fer palets i poca fusteria.

HOSPITAL D’OLOT //ENTITAT

Bons resultats del programa
de fast-track a l’Hospital d’Olot
El novembre del 2015, el Servei de
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
i l’equip multidisciplinar va introduir
el programa a l’Hospital d’Olot. Un
any més tard, s’han aconseguit col·
locar amb èxit un centenar de pròtesis
de genoll i maluc amb el mètode fasttrack.
El mètode del fast-track es basa en
aplicar un nou sistema en el procedi·
ment d’implant de la pròtesi de genoll
i de maluc que permeti un bon control
del dolor i la disminució del sagnat
propi de la intervenció. Aquest sistema
permet disminuir l’ingrés hospitalari,
millorar el control del dolor, iniciar la
rehabilitació de manera molt precoç i
reduir el temps de la intervenció.
A més, els pacients presenten menys
morbiditat i complicacions derivades
del procediment quirúrgic i aconse·
gueixen recuperar la capacitat de de·
ambulació en menys de 24 hores des·
prés de la cirurgia, i en molts casos,
la mateixa tarda de la intervenció.
Uns factors que repercuteixen en una
estància hospitalària clarament més
curta i que suposen un major confort
per als pacients.
Els traumatòlegs de l’Hospital d’Olot,
juntament amb anestesiòlegs, perso·
nal d’infermeria, el Servei de Rehabi·
litació, les treballadores socials i per·
sonal dels equips no assistencials han
fet possible que aquest primer any de
la implantació del programa hagi anat
millor del previst.
A l’Hospital d’Olot, actualment es re·
alitzen entre 3 i 4 cirurgies cada set·
mana d’aquest tipus; i es calcula, anu·
alment, col·locar unes 90 pròtesis de
genoll i 50 de maluc. Els pacients que

se sotmeten a una operació de pròtesi
total de maluc o de genoll mitjançant
el mètode del fast-track, primerament
se’ls convoca a una sessió informativa
per explicar-los-hi bé com serà el pro·
cediment i aspectes claus com l’inici
de la rehabilitació la mateixa tarda de
l’operació o el seu retorn al domicili.
Un cop realitzada l’operació, els paci·
ents són traslladats a la unitat d’hos·
pitalització on comencen els exercicis
de rehabilitació i en pocs dies se’ls
dona l’alta.
Les enquestes de satisfacció als paci·
ents qualifiquen, de mitjana, el progra·
ma i l’atenció rebuda com a excel·lent,
amb una nota del 9,5. A partir d’aquí
les preguntes més ben valorades són
“Com valora l’atenció rebuda a l’Àrea
Quirúrgica”, amb un 9’8, i “Com valora la informació rebuda durant l’estada a la unitat d’hospitalització. És
entenedora?”, també amb un 9,8.

Fundació Hospital
d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa
Av. Països Catalans, 86
17800 Olot
Tel.: 972 26 18 00
www.hospiolot.com
direccio@hospiolot.com
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EMPRESA\\ ECLISSE IBERIA

Eclisse, contramarcs per
a portes corredisses
Des del 1989, Eclisse respon a les
exigències d’espai dels projectes arquitectònics moderns, proposant
contramarcs per a portes corredisses encastables de gran qualitat.
Protagonista del sector a nivell
mundial, Eclisse distribueix els seus
productes per tot Europa i als principals països de la resta del món,
fent arribar el nostre producte a 73
països.
Els sistemes per a portes corredisses
Eclisse, fruit d’una constant innovació tecnològica que compta amb
més de vint patents, no tan sols
aconsegueixen optimitzar l’espai
habitable, sinó també ampliar les
possibilitats del disseny d’interiors,
reinterpretant en clau contemporània el concepte de subdivisió i utilització dels ambients domèstics.
Eclisse transforma un espai íntim a
un espai obert, canviant, per facilitar un intercanvi continu, segons les
necessitats de qui l’habita.
Des del seu naixement, Eclisse s’ha
posicionat en el mercat de contramarcs per a portes encastables di-
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ferenciant-se dels seus competidors
gràcies a les seves solucions innovadores amb una dedicació constant a
la investigació i el desenvolupament
tenint sempre present les necessitats
dels seus clients.
Amb una mitjana de 2.200.000
unitats fabricades cada any, dóna
feina a més de 750 empleats en una
gran varietat de llocs de treball
(operaris de fabricació, magatzem,

administratius...).

ECLISSE IBERIA SL
P.I. Mas d’en Bosch
parcel·la 5
17500 Ripoll
Tel.: 93 855 04 73
Fax: 93 855 08 63
www.eclisse.es
eclisse@eclisse.es

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 a estudiants
Matrícu
• Projectes integrats
obe la

tot l’earnta
y

PROGRAMA D’INTERCANVIS

Truca i t’informarem

FORMACIÓ CONTÍNUA 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

EMPRESA\\ IMPERMEABILITZACIÓ TOTAL

Solucions 100%
impermeables

Impermeabilització Total és una em·
presa que està en actiu des de l’any
1996 i des de llavors ofereix un ser·
vei en rehabilitació de façanes, pin·
tura en general, sorrejat i muntatge
de bastides. En els darrers 4 anys ha
ampliat el servei, tant a particulars
com a empreses, treballant en l’àm·
bit de la impermeabilització amb
poliurea.
IMPERMEABILITZACIONS EN 48H
Impermeabilització Total treballa
exclusivament amb poliurea pura
100%. La mateixa empresa s’en·
carrega de la preparació i aplicació.
Ofereixen el seu servei arreu de Ca·
talunya. El client tindrà la superfície
impermeabilitzada en tan sols 48
hores.
poliurea
És un polímer de dos components
(isocianat i amina). La poliurea, un
cop aplicada, proporciona un reco·
briment impermeabilitzant d’última
generació, gràcies a les seves propie·
tats mecàniques i químiques.
Es pot aplicar a qualsevol superfície:
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piscines, terrasses, dipòsits d’aigua,
tallers, garatges, terres d’instal·
lacions esportives o en aeroports,
encapsulats d’amiant o teulats. És
un producte, per tant, que té di·
verses aplicacions, ideal tant per a
l’obra pública com privada, sobre
qualsevol superfície, com per exem·
ple, el metall, formigó, fusta, vidre o
ceràmica, etc.
La poliurea s’aplica amb una mà·
quina de projecció capaç d’arribar a
qualsevol superfície. La poliurea pot
aconseguir grans elongacions i resis·
tència a l’abrasió, segellant juntes i
racons.
AVANTATGES
· Membrana sense juntes
· Flexible i 100% impermeable
· No necessita manteniment
· Fàcil de netejar
· Tolera les altes temperatures
· S’adhereix sobre qualsevol
superfície
· Transitable en segons
· No són necessàries obres
· Gran durabilitat i resistència
· Acabat antilliscant

· Compleix la normativa alimentària
· 10 anys de garantia
EQUIP MÒBIL
Impermeabilització Total té un
equip mòbil per desplaçar-se arreu
del territori

IMPERMEABILITZACIÓ TOTAL
Can Tramuntana
17500 Ripoll
Tel. 972 702 255
Mòbil: 659 503 830
www.impermeabilitzaciototal.com
josep-garcia@hotmail.es

COMERCIALIZADORA

Energia neta del Ripollès, pel Ripollès

C. Sant Pere, 6 - 17500 RIPOLL
Tel. 972 70 00 94 - Fax 972 70 37 03
lersa@lersaelectricitat.com
www.lersaenergia.com

ENTITAT\\ SANT JOAN DE LES ABADESSES

Una aposta ferma: el
turisme sostenible a Sant
Joan de les Abadesses

El turisme cada vegada és més important per a les comarques de muntanya,
i no és per a menys, ja que l’entorn
natural en què es troben la major part
dels pobles dels Pirineus és excepcional. Com excepcional és l’entorn, les
bones comunicacions i les moltes possibilitats que ofereix Sant Joan de les
Abadesses al turisme. El turisme és un
gran actiu per a la vila i per a la comarca del Ripollès i, nogensmenys, cal tenir en compte que un excés de turisme
pot ser perjudicial. Per aquest motiu,
recentment surten a la llum conceptes
com el Turisme Sostenible, que respon
a la necessitat d’aquest turisme responsable, respectuós amb l’entorn, a voltes
esportista, a voltes caminaire i interessat per la cultura, patrimoni i conèixer
l’entorn del poble visitat, aprofundir-hi
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un xic o força, viure-hi experiències...
En definitiva, fet i garbellat, tot el que
és necessari per vincular-s’hi d’una manera completament positiva i sense entrebancs. D’aquesta fluïdesa i d’aquest
turisme sostenible, tan en voga actualment, a Sant Joan de les Abadesses ja
fa temps que en tenen notícies i hi han
apostat en ferm. No s’entén el turisme
sense la responsabilitat i savoir fer per
part d’ambdues bandes: la del turista i
la de l’encarregat de dissenyar i dur a
terme l’oferta turística.
LA RUTA DEL FERRO: CICLOTURISME I ENTORN PRIVILEGIAT
La Ruta del Ferro de Sant Joan de les
Abadesses, que comunica la vila amb
Ogassa –al nord– i amb Ripoll –al
sud-oest– és l’aprofitament de l’anti-

ga línia de tren que unia la vila amb
les explotacions mineres d’Ogassa i
comunicava amb el tren de Ripoll, on
encara hi ha estació de tren activa.
Aquest carril de cicloturisme permet
una descoberta increïblement encertada del patrimoni natural de què gaudeix el Baix Ripollès, sobretot pel que
fa al sud de la Serra Cavallera. Al seu
pas per terres santjoanines, permet al
visitant descobrir un entorn sempre
fascinant i corprenedor: les muntanyes, la naturalesa, la vida del bosc al
voltant d’una pedalada i sempre amb
la llibertat d’aturar-se i contemplar-la
durant qualsevol època de l’any.
Al centre de la Ruta del Ferro i al seu
pas per Sant Joan, l’Alberg Rural de la
Ruta del Ferro ofereix als turistes una
estada saludable i satisfactòria, sem-

SANT JOAN DE LES ABADESSES //ENTITAT

OFICINA DE TURISME DE
SANT JOAN
Plaça de l’Abadia, 9
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel.: 972 72 05 99
Fax: 972 72 05 60
www.santjoandelesabadesses.cat/
index.php/turisme
turisme@santjoandelesabadesses.cat
turisme2@santjoandelesabadesses.cat

AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES
Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel.: 972 72 01 00
www.santjoandelesabadesses.cat
turisme@santjoandelesabadesses.cat

ALBERG RURAL DE LA
RUTA DEL FERRO
Parc de l’Estació, s/n
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel.: 972 72 04 95
Fax: 972 72 04 95
www.facebook.com/
AlbergRuralDeLaRutaDelFerro

pre oferint consells, altres rutes i possibilitats de descoberta de l’entorn de
Sant Joan de les Abadesses que faran
que més d’un allargui la seva estada a
la vila.
A més a més, amb l’interès creixent per
aquest tipus de turisme, la Ruta Ciclista del Ter cada cop avança més en la
seva construcció, fet que aconseguirà
unir Sant Joan amb Setcases (al nord
de tot de la Vall de Camprodon), fins
a Gombrèn (a l’altra banda de la comarca) i fins a Sant Feliu de Guíxols,
al Baix Empordà. Aquest fet convertirà Sant Joan en una de les moltes aturades obligatòries d’una ruta de 200
km que travessarà diverses comarques
de la demarcació de Girona i mourà
milers de persones cada any a recórrer
una ruta que acabarà esdevenint, de
segur, un referent europeu.
EL MOLÍ PETIT
Aquest antic molí fariner de Sant
Joan, emplaçat fora de la muralla, és
un clar exemple de l’aprofitament dels
recursos naturals del poble per part
de generacions i generacions de vilatans que han bastit amb l’esforç i te-

nacitat dels segles una vila tal i com la
coneixem ara. Avui dia, el Molí Petit
es troba restaurat i acull en el seu si
l’Ecomuseu, un centre d’interpretació
de l’ús centenari dels molins hidràulics i dels ecosistemes fluvials, que
faciliten el coneixement sobre com
funcionava un enginy d’aquestes característiques i ajuda a integrar-lo en
el paisatge. També s’hi realitzen activitats de descoberta de l’entorn per a
grups escolars i grups particulars; així
com activitats mediambientals per la
riera de l’Arçamala, o per les arbredes
de la zona.
LA CULTURA I EL PATRIMONI
Sant Joan de les Abadesses no és magre en història, cultura, tradició i patrimoni. El turisme sostenible també
és el turisme que aposta per la cultura, per la coneixença dels indrets i la
comprensió de la seva història a través
del coneixement. I aquest sempre ha
estat, precisament, un dels punts forts
de Sant Joan: des del seu mil·lenari
Monestir a totes les visites que s’hi
poden realitzar: un Palau de l’Abadia
sempre ple d’exposicions artístiques
de pintura, d’escultura, d’art; l’església de Sant Pol al bell mig del poble;
una Vila Vella que desprèn història a
cada pas pels seus carrers; un Parc de
la Muralla que atresora la calma de
segles... L’art, la cultura i el patrimoni
són també cita obligatòria a Sant Joan
de les Abadesses.
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ENTREVISTA\\ JOAN VILALTA, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ TRANSPIRINENCA

Ens hem anat movent, però
potser no hem fet massa soroll!
• Com es va formar l’associació?
Es va crear l’any 1986; se’n venia parlant
des de feia ja un any llarg amb els francesos, especialment de la ciutat de Foix. I
al final, l’associació es va constituir a Ripoll, en un plenari on hi havia 200 francesos, que van arribar aquí amb un tren
especial! També la Diputació de Girona,
l’alcalde de Ripoll, diferents personatges
de les administracions i de les comarques
del Ripollès, Garrotxa, Osona, Berguedà, i la Generalitat de Catalunya; i per la
part francesa, la vall de Carol, l’Ariège i
el Midi-Pyrénées.
• I amb quins objectius fundacionals
naixia?
Es va anar elaborant a partir d’una sèrie de persones que van tenir inquietuds
sobre el tema del tren, especialment. Estàvem en uns moments en què es va posar en marxa un contracte programa que
pretenia tancar –principalment– totes les
línies que fossin deficitàries de la RENFE. Davant d’aquesta problemàtica, es va
veure que aquesta línia (l’R3) estava dins
del programa, amenaçada de tancament;
si més no, fins a Vic. Aleshores, aquesta
via perdia la seva qualitat, que sempre
hem intentat mantenir, de línia internacional. Va ser creada com una línia transpirinenca; de totes les que es van intentar
promoure només queda aquesta!
• Quins avenços ha aconseguit
l’associació al llarg dels anys?
L’associació s’ha mogut molt en aquests
temes; hem mantingut reunions a tot arreu; a Ripoll s’han fet diversos actes presidits cada vegada pel Conseller de torn
(l’última, deu fer un parell d’anys, amb
el Conseller de Territori i Sostenibilitat)...
Amb tot aquest moviment, vam aconseguir al seu moment mantenir aquesta línia; tot i que la part que anava a Sant
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Joan de les Abadesses es va tancar per
una problemàtica al túnel que hi ha prop
de mig camí de Ripoll a Sant Joan, ja
que hi va haver unes esllavissades importants, i la RENFE no es va veure capaç
de fer front a les despeses que comportava això, i es va eliminar la línia. La resta,
fins avui s’ha mantingut amb certes precarietats. Ara tindrem unes reunions...
Una sessió plantejada a la ciutat de Foix
amb els amics francesos, perquè aquesta
associació és tant catalana com francesa!
• Què significa per al Ripollès tenir
una línia ferroviària? No és només un
transport de persones?
Una ciutat, una comarca, una població...
És molt diferent si hi ha tren o no n’hi
ha. Avui hi ha molts sistemes de comunicació: per exemple, el Ripollès té autobusos que fan el viatge de Camprodon o de
Puigcerdà a Barcelona i/o Girona. Però
la facilitat que dóna el tren i la qualitat
de vida que denota no la dóna cap més
sistema de transport. En aquest moment,
de Barcelona amb Ripoll hi ha 12 trens
d’anada i 12 de tornada. La nostra pretensió sempre ha estat desdoblar la línia
i fer-la, si es pot, d’amplada internacional. En temps d’Alfons XIII ja hi havia

un Reial Decret que autoritzava que
aquesta línia es convertís en amplada europea, cosa que no es va fer ni s’ha fet
mai. Avui, hi ha trens que triguen 1 hora
30 d’arribar a Barcelona; amb un cotxe
privat, trigues el mateix. El tren ens pot
facilitar d’estalviar-nos una estona més
[aparcaments, tombs pels carrers]... De
tant en tant, vaig a Madrid; i a voltes ho
faig amb el tren, perquè el tren et deixa
a Sants i allà agafes l’AVE. El contransetit és que de Ripoll a Barcelona trigués
1 hora 30 minuts, i de Barcelona a Madrid, dues hores i 30 minuts. Té un sentit
esgarrifós! Hem de millorar, primer, el
desdoblament, que faria que els trens no
haguessin d’esperar; i la reconversió en
amplada europea.
• Té altres funcions, la Transpirinenca?
Parlava de temes culturals, parlava de temes econòmics... Volia ser una societat
que recollís les inquietuds, especialment
de la gent del Pirineu. S’estan despoblant!
Una de les maneres per assentar la gent
al Pirineu serien les bones comunicacions, i amb el tren de Ripoll i la Tour de
Carol, n’hi ha un que arriba fins a París!
• Alguna línia d’actuació futura? Hi
segueixen treballant?
Sí! Ara aviat tenim una reunió a Foix,
per continuar parlant de trens, i continuem parlant de trens! Hi ha algun projecte que a la comarca pot ser important
–que no puc avançar–; però bé, el tema
polític tampoc no ens ha ajudat gaire
últimament... També hem parlat amb
el Consell Comarcal del Ripollès, el de
la Cerdanya i FGC per demanar fons
POCTEFA, que faran conjuntament
amb els francesos i que pivotarà sobre
Ferrocarrils de la Generalitat. Ens hem
anat movent, el que passa és que potser
no hem fet massa soroll!

FUNDICIONES OLOTENSES //EMPRESA

Fundiciones Olotenses,
compromís amb la
qualitat i el medi ambient
FUNDICIONES OLOTENSES
SA és una empresa metal·lúrgica
fundada el 1963, i dedicada des
dels seus inicis a la fabricació de
peces de ferro gris per a la indústria en general. Actualment,
disposa d’unes instal·lacions de
10.000 m 2 que li permeten fabricar un ampli ventall de peces
d’entre 1 quilo i 4 tones.
Després d’una constant modernització, tant dels sistemes de pro-

FUNDICIONES
OLOTENSES SA
Ctra. de la Canya, 158
17800 Olot
Tel.: 972 26 09 48
Fax: 972 26 96 33
www.fundicionesolotenses.es
fosa@fundicionesolotenses.com

ducció com de les instal·lacions,
ha anat ampliant la seva capacitat productiva fins arribar a les
4.000 tones anuals.
El compromís és un dels segells
distintius de FUNDICIONES
OLOTENSES SA, tant amb la

qualitat dels seus productes com
en el respecte pel medi ambient.
Un tarannà que l’ha dut a implantar un sistema de qualitat i un sistema ambiental que compleixen
els requisits de la norma ISO 9001
i ISO 14001, respectivament.
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EMPRESA\\ AUTOCARS MIR

Autocars Mir, des de 1900
al servei del Ripollès
La història d’Autocars Mir es remunta a
principis de segle XX, amb els primers
carruatges de tracció animal que s’utilitzaven per transportar gent. Ja llavors,
la família Mir estava involucrada amb
el servei de transport de la gent de la comarca del Ripollès.
Ja són 5 generacions de la família les
que han estat al capdavant de l’empresa.
Un negoci familiar que des de sempre ha
mirat de cobrir totes les necessitats de
la comarca. Es tracta d’una empresa familiar que ofereix un servei integral als
seus clients basat, sobretot, en la qualitat dels seus autocars, la professionalitat del personal i en l’excel·lència del seu
sistema de treball.
La companyia d’autocars Mir disposa
d’una flota de vehicles jove i moderna;
cadascun d’ells està equipat amb els
sistemes de confort, seguretat i de navegació d’última generació i compleixen
àmpliament amb les normatives mediambientals europees vigents. Comptem
amb un equip de conductors professionals experts en coneixement de rutes a
escala nacional i europeu
A més, els autocars poden variar des de
les 8 places fins a un màxim de 64. Un
ampli ventall d’autocars que s’adapta a
les comoditats dels clients i, sobretot, a
les seves necessitats.
Autocars Mir treballa per satisfer les
expectatives dels seus clients en els serveis que ofereixen i en mantenir-se com
una empresa referent en el sector del
transport de viatgers per carretera.
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Els serveis que ofereix
són els següents:
· Transport escolar: Trasllats diaris des
del punt d’origen als col·legis i instituts; també sortides d’un dia, viatges
de final de curs i setmanes blanques.
· Circuïts: En realitzen a mida segons
les necessitats dels seus clients.
· Excursions d’un dia: Sortides discrecionals d’agències de viatges, associacions, casals d’avis, així com de clubs
esportius, organismes públics o particulars dins del territori català.
· Empreses: Autocars Mir ofereix el
servei diari de treballadors des de diferents parades i punts d’origen a les
empreses de la comarca del Ripollès.
· Grans esdeveniments i congressos: En
gestionen la logística i l’organització
de tot el transport d’esdeveniments, i
treballen conjuntament amb els organitzadors de l’esdeveniment per satisfer les expectatives dels clients.
· Transfers: En aquest cas, es tracta de
serveis directes de grups des del punt
d’origen a l’aeroport de Girona, Barcelona, Reus, o estacions de tren de
Girona, Vic o Barcelona. Tant per a

grups reduïts com més amplis, amb un
màxim de 64 places.
· Sopars, casaments i comiats de
solter/-a: Perquè la gent es diverteixi
amb grup sense haver d’agafar el seu
propi vehicle.

AUTOCARS MIR
Carrer del Progrés, 83
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 30 12
Fax: 972 70 21 31
www.elripolles.com/autocarsmir
info@autocarsmir.com

9MOBLE //EMPRESA

9Moble, al vostre
costat per vestir la llar
A 9Moble trobareu mobiliari, complements, descans i decoració per a
tots. Compta amb un vast catàleg
de productes, que destaquen per la
seva varietat d’estils. No pot faltar
el seu assessorament personalitzat
en el tracte per triar els mobles més
adequats a les necessitats que requereixi el client. El personal, preparat
i format, és l’assessor de confiança
per aconseguir triar un mobiliari
perfecte i que s’adigui a l’estil, espai
i pressupost de cada casa.
Cal destacar, dins l’àmplia gamma
de productes de la casa, una característica que els és comuna: la qualitat
i funcionalitat en el disseny, sense
ignorar la bellesa en els productes,
tant pel que fa a espais interiors com

9MOBLE
C/ Josep Puig Cadafalch, 26-28
Tel. 872 21 18 43
17500 Ripoll
www.9moble.cat
info@9moble.cat

a espais exteriors.
A la botiga de 9Moble, ubicada
a l’entrada sud de Ripoll, s’hi pot
veure tota mena de mobles: des de
dormitoris de matrimoni –entre originals, clàssics, moderns–, adaptats
a totes les necessitats, a dormitoris
per a joves i mainada, de mil i una
formes i colors per al seu gaudi. Hi
ha tant lliteres com d’altres disposicions, pensades per optimitzar els
espais reduïts i adequar-se al pressupost de cada client. També dormitoris infantils, bressols per a nadons i
convertibles per als més menuts.
També vestim totes les altres estances
de la casa. Amb menjadors confortables, bonics i funcionals, i complements clau com poden ser els sofàs,
amb diverses possibilitats: tant els
sofàs destinats al repòs i relax; com

els que inclouen la funció de massatge; i de dues, tres o més places.
També vestim i bastim els racons de
la casa amb mobles ideats, confegits
i pensats per omplir aquell espai, i us
donem un cop de mà per fer regals
originals, per donar forma a la llar
dels vostres somnis. A banda dels
mobles i complements de cada temporada, també us podeu beneficiar
dels productes i mobiliaris diversos
del nostre Outlet.

31

ENTITAT\\ SETMANA DE L’EMPRENEDORIA

L’empresa i els emprenedors es
reuneixen a Olot a la tercera edició
de la Setmana de l’Emprenedoria

Del 20 al 24 de novembre tindrà lloc a
Olot la Setmana de l’Emprenedoria, una
de les actuacions de DinàmiG, que pretén donar visibilitat a les persones que
decideixen emprendre el seu negoci i a les
empreses de la comarca de la Garrotxa.
DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, forma
part de la Xarxa Catalunya Emprèn, a
través de la qual, durant l’any, organitza tot un seguit d’activitats de suport i
acompanyament a les persones amb una
idea de negoci, amb l’objectiu de crear
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un entorn favorable a la creació de nous
projectes emprenedors.
Fins al mes de setembre, des de DinàmiG, s’han realitzat 364 atencions a 255
persones que han demanat informació
o bé consultes sobre temes relacionats
amb emprenedoria. En tot el 2016, varen ser 465 les atencions realitzades a
354 persones que varen passar pel servei. I s’han creat una mitjana de 30 nous
projectes a l’any.
Donar visibilitat a les noves iniciatives

que es creen, impulsar la xarxa i generar
un entorn favorable a aquestes inquietuds
són alguns dels objectius que busca l’organització de l’esdeveniment.
A l’edició de 2017, s’ha programat una
vintena d’activitats i s’espera superar el
miler de participants que varen gaudir
de les activitats en l’edició anterior. Es
tractaran temes com tallers d’innovació,
noves formes de finançament com els Business Angels, es parlarà de l’experiència
d’emprendre amb perspectiva de dona,
màrqueting, quins avantatges comporta
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de la companyia La Calòrica, que proposa una comèdia que fa una paròdia
del boom emprenedor.

un espai de coworking, de les cooperatives, la propietat intel·lectual, les xarxes
socials, les eines TIC i la llei de les segones oportunitats, entre altres.
Aquesta Setmana de l’Emprenedoria
s’organitza des de l’ajuntament d’Olot,
conjuntament amb el Consell Comarcal
de la Garrotxa, les associacions empresarials Joves Empresaris de la Garrotxa,
Cercle Euram, i compta també amb el
suport de la Diputació de Girona i la
Cambra de Comerç.

La Setmana s’inaugurarà el dia 20 de
novembre a les 19.30 a Can Trincheria
amb la participació de Joan Sala, un jove
emprenedor, estudiant d’Olot, guanyador de l’Audi Creativity Challenge Spain
2017 que, juntament amb dos companys,
ha fundat Wherever You Want, una plataforma que permet gaudir de concerts a
distància. A l’entrada de l’edifici hi haurà
l’exposició L’art d’emprendre, que es podrà visitar fins al 26 de novembre. La Setmana de l’Emprenedoria finalitzarà amb
una jornada de networking/Speed Dating
que donarà a conèixer l’activitat de les
empreses a la comarca i es comptarà amb

la ponència de Cristòbal Colon, fundador de La Fageda, dins l’acte de lliurament de la 5ª Edició dels Premis 100%
Emprenedors (divendres 24 de novembre
a les 19.00 del vespre a la Sala El Torín).
Aquesta nova edició de la Setmana de
l’Emprenedoria forma part de l’ecosistema emprenedor que pretén afavorir
el desenvolupament de noves activitats
econòmiques i la generació d’eines i recursos per a la millora i creixement de
les existents.
Les activitats són obertes a tothom. Per a
més informació, inscripcions i programa
detallat podeu consultar la pàgina web
empresa.dinamig.cat o bé trucant a DinàmiG, al 972 260 152. Ext.1

Com a novetat d’aquesta edició, hi haurà un taller d’Innovació Disruptiva per
a joves estudiants a càrrec de Xavier
Verdaguer, fundador del Centre d’Innovació Imagine a Silicon Valley i soci fundador de l’acceleradora Conector.com,
entre d’altres, i es programa -dins el Petit
Format- una obra de teatre, FAIRFLY,

DINÀMIG
Agència d’innovació i
desenvolupament de la Garrotxa
C. Tomàs de Lorenzana, 15
17800 Olot
Tel.: 972 26 01 52
empresa.dinamig.cat
empresa@dinamig.cat
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ENTREVISTA\\ VÍCTOR KÜPPERS, FORMADOR

«La gent, quan està bé,
treu el millor que té»
• Com s’autodefiniria, vostè?
Faig una feina que és molt fàcil: vaig
descobrir que no tinc la capacitat
d’investigar, crear ni inventar...
El que faig és senzill: em dedico a
llegir els experts, els que en saben!
Les idees que m’agraden les copio,
les enganxo en un PowerPoint i
les transmeto. Aquesta és la meva
feina, tan fàcil!
• Vostè és professor universitari.
Jo sóc professor d’universitat i faig
conferències, no assessoro: no tinc
coneixements per assessorar ningú!
• Si un alumne no somriu, li diu
que marxi de classe?
Sóc a la UB i a la UIC, ara mateix.
Puc entendre que algú estigui trist
perquè tingui algun problema o
el que sigui; el que no entenc ni
perdono és un alumne que no
tingui cap motiu per no estar
alegre, que estigui musti, que
no somrigui. Intento traslladarlos la idea que han d’intentar ser
alegres, ser feliços a la vida, que
quan no tenen un drama han de
gaudir, han de transmetre aquesta
il·lusió, aquestes ganes, i això ho
aconsegueixo fent-los fora quan
estan mustis. D’aquesta manera
s’acaba el problema! Així, la
propera vegada han recuperat el
somriure.
• Vostè ve d’Holanda, va ser a
Andorra i, ara, al Ripollès. Per
algun motiu?
Jo estava encantat a Ordino
(Andorra), però estava molt lluny
de Barcelona, tenint en compte
que la meva feina em fa viatjar
molt. I vaig buscar un lloc més
34

proper a Barcelona. Vaig trobar
Camprodon, me’n vaig enamorar de
seguida, i a Camprodon segueixo!
• Una frase que diu vostè molt
a les seves conferències: el més
important a la vida és que el més
important sigui el més important?
No és una frase meva! És una frase
d’Stephen Covey. Hi ha gent que
es pensa que és meva, però no és
veritat!
• La política pot afectar en l’estat
anímic de les persones?
I tant! Perquè tots depenem del
que fan els polítics, perquè ells
decideixen, amb la qual cosa, i tant
que ens pot afectar! La nostra vida
depèn dels polítics i de la situació
política!
• Alguna recepta de Víctor Küppers
per a la situació actual?
Prefereixo no opinar de temes
polítics, perquè jo no tinc cap

recepta! El tema de la política ens
afecta en moltes coses, però això
no ens ha de fer perdre de vista que
hi ha moltes coses a la vida que són
fantàstiques i tots tenim motius
per estar alegres. Només si tens
un drama... Quan hi ha malalties,
quan algú es mor, quan no arribes
a final de mes... I si no tens drames,
has d’ajudar els que en tenen,
perquè hem de comprendre que de
vegades no es té solució i la vida
és molt trista, de plorar i plorar!
Però quan no tens drames, no pots
entrar en el bucle de queixar-te de
tot, de coses que són petites, perquè
el dia que tens un problema greu te
n’adones que no calia estar enfadat
per coses que són banals!
• Actualment, per on es mou la
seva activitat?
Estic a Cádiz i Algeciras. La meva
feina és de viatjar i viatjar! Per sort,
jo treballo sol. I com que treballo
sol, puc organitzar-me l’agenda i
decidir si agafo una conferència o
no, perquè sinó em moriria. És la
meva feina diària!
• Estan motivats, els joves de casa
nostra, per tirar idees endavant,
per emprendre?
Trobo de tot! El tema de
l’emprenedoria està molt de moda,
però em sembla que és una mica
bombolla. Em sembla injust
perquè no s’entén l’emprenedor
com aquella persona que treballa
en una empresa per una altra; o
és aquell que munta una start-up,
que li va bé, que té una oferta de
Silicon Valley i que la ven! Això és
la idea que tenim d’emprenedor, i
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molta gent que és emprenedora si
munta un taller de cotxes o un bar;
o és emprenedora, treballen per
una altra empresa, i dins d’aquella
empresa se sent emprenedor amb
les seves idees, les seves ganes i la
seva feina! A mi m’agraden, també,
aquests emprenedors. No vol dir
que hagis de muntar un negoci i
fer-te milionari! Aquesta idea no
m’agrada.
• En sabem prou, de riure i
d’agafar-nos les coses amb certa
alegria?
No! De fet, ens contagiem de
situacions, de problemes, anem
amb les preocupacions diàries, les
petites coses... I deixem de riure.
I no és un tema genètic, és un
tema que s’ha de treballar i s’ha
d’aprendre a relativitzar les coses.
Això no vol dir que tot tant ens
faci (si et posen una multa, t’has
d’emprenyar!). Relativitzar vol dir
que t’has de desfogar raonablement.
No podem estar tot el dia queixantnos i cridant o plorant per coses
que no cal! A la vida hi ha quatre
coses importants. Ens ho hem de
prendre amb humor!
• Li hem escoltat que si va a fer un
cafè i el cambrer no fa bona cara,
és per no tornar-hi.
Sí, perquè hi ha molts llocs per anar
a prendre un cafè, i perquè si hi ha
una mala cara et pots ennuegar
amb el cafè! Amb la qual cosa és
millor no tornar-hi, efectivament.
Un cambrer ha de posar bona cara,
és un negoci de relacions humanes,
fas un servei al client i has de donar
el més bo de tu!
• Quan la gent va a treballar,
amb quina idea hi ha d’entrar per
treballar-hi més alegre?
Has d’anar a treballar pensant
que la teva feina té un sentit, has
d’anar-hi pensant que la teva
feina t’ajuda a desenvolupar-te i
a créixer, a aprendre i relacionarte amb persones, a ajudar altres
persones,
perquè
segurament

ajudes els altres... Però de vegades
no vas a treballar perquè tens un
“jefe” que és un meló o perquè no
estàs motivat... Hi ha molta gent
que estava molt motivada fins que
ha conegut el seu “jefe”! Hi ha
una responsabilitat d’empresa i de
caps per crear un entorn de treball
on la gent sigui feliç, ajudar-los a
treballar bé, a ser justos, amables, a
tractar bé la gent... Aquesta és una
responsabilitat social! El que passa
és que la gent entén moltes vegades
la responsabilitat social com a
recollir joguines o recollir aliments;

i la primera responsabilitat que
tens és cuidar la gent que tens al
teu equip!
• O sigui, que els caps haurien
de valorar de crear un ambient
favorable.
Quan algú està enfadat, hi ha dues
opcions: o ha nascut així, cosa
que jo no crec, o estàs fent alguna
cosa malament (pagant malament,
posant un mal horari, tractant
malament...). La gent no és així! La
gent, quan està bé, treu el millor
que té; i quan la tractes malament,
doncs tens el pitjor!
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Serveis Industrials
Servycat 2007, S.L.U
és una empresa de
serveis adaptats a les
necessitats de cada
client especialitzada
en el manteniment
integral d’instal·lacions.

Desenvolupem des
de l’estudi, projecte i
disseny d’enginyeria
ﬁns a la seva
posada en marxa i
manteniment, amb la
millor relació qualitatpreu, amb serietat,
rapidesa i eﬁcàcia.

C/Tarragona, 30 · 08500 VIC (Barcelona) P.A.E Osona
Tel. 93 886 34 76 · Fax 93 813 40 07 · info@servycat.com
www.servycat.com

Més de 50 anys al costat
de l’automobilista amb
servei permanent de
grua i especialitzats amb
les millors marques de
pneumàtics.

Totes les MARQUES per a totes les BUTXAQUES
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Passeig de Sant Joan, 14
RIPOLL
972 703 694

FUSTERIA NAVÍO //EMPRESA

Fusteria Navío, ideal
per renovar la seva llar

Fusteria Navío té més de 50 anys
d’experiència en el sector de la construcció i treball de la fusta de tot
tipus, més de mig segle que es reflecteix en la tasca de qualitat de la qual
poden gaudir els seus clients. També
compta amb un envernissador i pintor per poder oferir els seus serveis.
Elaboren mobiliari de tot tipus a
mida i al gust del client, canvis de
portes, així com de les portes de
garatge –ja siguin basculants, motoritzades o seccionals–... També
col·loquen parquets, teulades de
fusta, alumini o PVC,
i alhora s’encarreguen
dels vidres. Un servei
integral i de qualitat
en mans de Fusteria
Navío.

Canvis que ara mateix

representen tota una oportunitat, ja
que el client només haurà de pagar
un 10% d’IVA, perquè tot plegat
significa estalvi energètic dins la
seva llar o negoci.
A Fusteria Navío li podran elaborar
un pressupost sense cap mena de
compromís, tant sigui en el camp de
la fusteria com pugui ser en l’àmbit
de la pintura.
Tot plegat, amb la doble garantia
que són capaços d’oferir els professionals de Fusteria Navío i la dels seus
proveïdors, ja que treballen amb les
principals marques del
mercat. Part de la seva
oferta i traça es pot veure a l’exposició que hi ha
visible a la nau de l’empresa, al polígon Mas
d’en Bosch de Ripoll.

FUSTERIA NAVÍO
Carrer d’Esteve Bover, 2
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 00 65 / 696 98 50 49
www.fusterianavio.com
fusternavio@hotmail.com
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ENTREVISTA\\ ALBERT BOSCH, EMPRENEDOR I AVENTURER

«Els emprenedors són els que lideren bo
• Què va ser primer: l’aventurer o
l’emprenedor?
De vegades penso que no hi ha diferència,
perquè ser emprenedor és una gran aventura, i per ser aventurer has de ser emprenedor, perquè l’aventura no és només fer
esport –l’esport és un mitjà; l’aventura el
necessita, però també un ‘management’,
un ‘business plan’, un projecte on has
de vendre, crear equips, buscar logística,
comunicar, fer màrqueting, buscar tecnologia... i al final, te l’has de jugar! I amb
l’emprenedor, què necessites? El mateix!
Va ser una mica simultani. És un caràcter que tenia, m’agradava posar en marxa
projectes, i ho vaig aplicar en l’àmbit econòmic, empresarial, i en l’àmbit esportiu,
aventurer. ‘Fifty, fifty!’
• Què ha de tenir un bon emprenedor?
Ha de tenir l’actitud adequada, i és la suma
de moltes coses. Ser emprenedor no és tenir una feina! Necessites una actitud que
t’ajudi a gestionar la incertesa, assumir
riscos, a buscar la teva bona sort, a saber
estar sol... En definitiva, necessita unes capacitats més enllà de les executives: és una
forma de vida, perquè t’afecta en tot! Has
de tenir molta tolerància a la incertesa i al
fracàs. Tens seguretat que sempre tindràs
incertesa i angoixa, i no en podràs desconnectar... i tens moltes probabilitats de
fracassar. Per contra, tens una vida apassionant, la lideres tu, ets amo del teu projecte... És una actitud que no és una feina,
sinó una fórmula de vida.
• Va començar als 26 anys a emprendre.
Com ho recorda?
La primera no em va anar gaire bé! Jo tenia ànsia per emprendre, per ser el meu
propi cap; estava treballant com a executiu, i m’anava bé! De fet, és el que em va
fer ser emprenedor, que m’anava bé! No
hi vaig anar perquè no sabia què fer, sinó
perquè veia una gran trajectòria davant
a nivell executiu, en una multinacional...
Però l’èxit d’aquell projecte veia que seria
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el meu fracàs vital. Seria molt bon director
executiu, d’Espanya o d’on fos, però no encaixava amb el meu model vital. I ho vaig
deixar quan m’anava molt bé. El problema
és que no tenia projecte! Em vaig associar
amb un amic de Madrid que volia obrir a
Barcelona i vaig aprofitar l’oportunitat. No
era que jo tingués vocació especial; en certa manera, va ser un error, però em va fotre
una patacada que al seu torn em va obrir
altres portes i, sobretot, que ja no volgués
tornar enrere. Un dels pitjor fracassos que
podria tenir és tornar a tenir una nòmina!
No és perquè sigui dolent, però prefereixo
guanyar menys diners, tenir incerteses, no
saber què hi haurà al meu futur... que no
pas tenir la relativa seguretat i comoditat
d’estar en una estructura superior. La primera experiència no va ser bona, però vaig
constatar que el que em feia feliç era tenir
el coratge de perseguir el meu somni, el
meu projecte de vida! Quan sents això, et
sents molt apoderat, perquè tens el coratge
de fer-ho! Treballar en una empresa, en el
meu cas, era resignar-me.
• Al cap del temps va venir Invergroup.
El meu primer projecte de veritat, emprenedor, que encara continua, és MarkStrat.
Com a marca no es coneix molt, perquè no
ha tingut una marca pròpia; és una agència
d’estratègia de màrqueting i comunicació.
Aquesta va ser l’empresa que vaig anar desenvolupant, fins al moment en què vaig
voler passar més del món empresarial estratègic a moure projectes i, en aquest cas,
com que estava vinculat a temes de sostenibilitat i medi ambient, volia promoure projectes i inversions en l’àmbit de les energies
netes. Després vaig crear Invergroup, el
meu projecte troncal, i vaig deixar MarkStrat més aparcat. Tot això sempre combinat amb la meva vessant d’aventura! Invergroup em va anar molt bé en una època
–molts projectes d’energies fotovoltaiques,
renovables, eficients–, fins que hi va haver
un canvi de regulació molt dràstic i molt

traïdor en la legislació espanyola. Va arruïnar moltes famílies, petits empresaris... i a
mi també em va afectar molt. Del que era
el 100% d’activitat d’Invergroup el 2010,
ara estic en una quarta part. Però en lloc
d’intentar recuperar el 100% d’activitat, la
vaig mantenir allà i no vaig voler tornar
a créixer molt. Aleshores vaig tornar a reprendre el projecte de MarkStrat, no tan
enfocat a la consultoria, sinó a la gestió de
la meva pròpia marca. Com a aventurer,
he desenvolupat la meva marca des de l’estratègia de posicionament, comunicació i
pla de negoci. Una vegada més, un fet emprenedor. Gràcies a això, em va força bé,
perquè m’he desenvolupat com a escriptor,
conferenciant, divulgador... i a la vegada em permet fer moltes més aventures!
I que de la mateixa activitat de l’aventura m’hi guanyi la vida prou bé! No ho he
fet perquè sigui el millor pujant a l’Everest
ni competint al Dakar, perquè n’hi ha que
ho fan molt millor que jo; però jo tinc un
pla de negoci darrere, tinc una actitud emprenedora! Sé que ho faig amb una estra-
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en bona part de la creació del futur»
tègia, buscant recursos, amb objectius...
Com a esportista, sóc un home mediocre,
però he gestionat la marca de manera que
n’he tret valor! Ara treballo amb la marca Invergroup, que funciona sense ser espectacular, i amb la marca Albert Bosch a
través de l’empresa MarkStrat. No sóc un
emprenedor d’èxit en facturació i nombre
de treballadors; era la meva ambició però
ja no, perquè l’Estat m’ha fallat de manera
estrepitosa a nivell de regulació energètica.
I ara vull ser molt prudent.
• Parlem de l’aventurer: fa 5 anys que va
coronar l’Antàrtida sol. Com ho recorda?
M’ha marcat molt. No va sortir com havíem previst, es va convertir en quelcom èpic
perquè em vaig quedar sol sense preveureho, i vaig viure una aventura molt autèntica. Les aventures les plantegem des d’una
perspectiva molt esportiva. No anem a
descobrir una selva, plantegem reptes esportius per fer-ho diferent. I de vegades
et trobes molt a prop de l’exploració, de
l’aventura! I allà em va sobrevenir aquesta experiència. Vaig estar 48 dies aïllat de
la civilització i de la vida humana, animal
i vegetal! Va ser una gran experiència de
creixement personal important. M’ha ajudat també amb el meu pla de negoci, de
marca... La recordo com una experiència
molt positiva! De vegades en tens una de
negativa, i només es parla de la positiva!
Cada vegada sóc més amic dels meus fracassos, perquè sense les coses que m’han
anat malament no hauria aconseguit les
que m’han anat bé!
• I també els 7 cims continentals més
alts.
Això va ser molt bonic perquè era un projecte, no una aventura concreta: requereix
més constància, llarg termini... Anar a fer
una muntanya, per molt difícil que sigui
és una! La fas quan estàs bé físicament, la
família t’ho permet, tens el pressupost, el
temps... Quan fas un projecte, et condiciona molt de temps, tres anys en el meu cas!

Ho has de planificar, combinar-ho amb la
família, estar bé físicament... És molt complicat de gestionar. Pots haver fet els 7 cims
en tota la vida, i té menys mèrit que fer-ho
en 3 anys, perquè no fas la muntanya quan
ve de gust, sinó perquè tens un compromís,
un patrocini... Com a experiència personal, em va canviar la vida, els valors. Em
va fer evolucionar cap als valors de la sostenibilitat, el respecte i el compromís amb
el medi ambient. Vaig veure de les coses
més boniques del món, però també allò
més delicat i sovint amenaçat per l’activitat humana. Allà vaig canviar la manera
d’implicar-me a la societat, la manera de
viure, de ser emprenedor... L’emprenedor
només mira els resultats. Volia mirar també els valors, els límits, l’ètica amb què
gestiono aquells resultats. I ho he incorporat a la meva marca: parlo de lideratge
responsable, d’emprenedors sostenibles...
És necessari: els emprenedors són els que
lideren bona part de la creació del futur! A
la vida, hem de tenir els mateixos valors el
diumenge que el dilluns!
• Què és el fracàs?
El principal fracàs és viure una vida que
no vols, un projecte que no t’interessa, i
una feina que no et fa feliç. El pitjor fracàs
és trair-te a tu mateix. Quan no aconsegueixes un objectiu sembla un fracàs, però
és molt pitjor fracàs no atrevir-se a intentar-ho. És el pitjor dels fracassos. No aconseguir una muntanya és un mal resultat,
no un fracàs. Qui no està preparat per al
fracàs no es mereix l’èxit, perquè formen
part inalienable del mateix camí.
• Hi ha més aventures previstes?
Qualsevol persona que tingui projectes no
es mesura pel que hagi fet, sinó pel que farà.
M’interessa el que he fet, èxits i fracassos,
però sobretot m’interessa el que faré demà:
m’il·lusiona, em dóna energia, em manté
actiu! Faig conferències del que he fet, però
sobretot parlo de futur, sobre com hem
d’aplicar actituds per a l’endemà. El que

em fa il·lusió és el següent: vaig a creuar
el desert de Ica (Perú) amb autosuficiència,
a la Marathon des Sables. El que em fa il·
lusió és anar al gener al Llac dels Esclaus
a l’Àrtic canadenc. M’interessa molt els
projectes, i com a emprenedor i aventurer
sempre en tinc. Fins i tot en tinc per quan
em jubili! De fet, espero no jubilar-me mai:
canviaré d’activitat. He començat a estudiar a l’IES Abat Oliba de Ripoll, amb el
mòdul d’Excursionisme, i em vull treure el
títol de guia, perquè quan tingui 65 anys,
si estic bé físicament, m’agradaria treballar
de guia i emportar-me la gent, tranquil·
lament, a fer excursions. Això és el que ens
manté vius, joves en esperit.
• Motivació i passió són les claus?
Absolutament. Hi afegiria els valors, perquè et posen els límits, la implicació...
Per exemple, a mi m’apassionava córrer
el Dakar, però participava de la cultura
del petroli, que promou un càncer per al
planeta. Renuncio a la passió perquè no
coincideix amb els meus valors. Però dins
d’uns valors, la passió i la motivació són
fonamentals. Quan veus un obstacle, si
no t’apassiona l’objectiu, busques excuses
i te’n vas! Sovint es confonen la motivació i passió amb un estat emocional del
moment. La motivació ha de venir d’uns
motius reals, d’un sentit, d’un propòsit,
d’un compromís! I has de lluitar amb la
mateixa motivació quan estàs de bon humor i de mal humor. La motivació de veritat ve sobre haver pensat del rumb que
vols seguir. Al Dakar del 2015, després de
temps de lluitar-ho, em vaig convertir en
el primer pilot a la història sense benzina.
Estava molt motivat, apassionat, amb valors... I fracasso. Al tercer dia, se’m para el
cotxe. Estic tan content, d’aquest fracàs.
L’important no era passar-m’ho bé. Era
el propòsit, intentant promoure mobilitat
sostenible, energies netes, crear debat... i
va ser una plataforma molt important: encara se’n parla!
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