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EMPRESA\\ M&B INFORMÀTICS

M&B, empresa líder
en informàtica
Constituïda l’any 1990, proporcio·
na un gran ventall de serveis relacio·
nats amb el sector de la informàtica:
hardware, software i comunicacions.
És l’empresa capdavantera a la comar·
ca del Ripollès en serveis informàtics,
per la qualitat dels seus productes, la
professionalitat del seu servei i la seva
experiència. M&B Informàtics està
preparada per donar solucions globals
a les necessitats informàtiques d’em·
preses i professionals. Amb una clara
vocació de servei i de subministrar un
valor afegit en referència a la qualitat
de producte. M&B Informàtics ha
aconseguit més de 500 contractes de
manteniment de serveis i una cartera
de clients (petites, mitjanes i grans em·
preses; i despatxos professionals repar·
tits arreu del territori nacional).
solucions de gestió integral
Per a M&B Informàtics, cada empresa
té necessitats úniques perquè entenem
que no hi ha dues empreses iguals. Per
això oferim els millors productes a ni·
vell mundial de l’ERP per a PIMES i el
programari com a servei, a més d’una
àmplia gamma de serveis de valor afegit.
SAGE 200C És la solució “mes enllà de
l’ERP” que resol les necessitats més exi·
gents de les petites i mitjanes empreses
de la forma mes eficaç i oferint la màxi·
ma productivitat i un ràpid retorn de les
inversions realitzades.
SAGE DESPATXOS PROFESSIONALS
És la solució per al despatx intel·ligent
dissenyada específicament per resoldre
les necessitats dels despatxos professio·
nals més exigents.
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mateix temps es redueixen costos en
les infraestructures.
Les nostres pautes d’actuació són:
· Responsabilitat
· Integritat
· Confidencialitat
· Compromís, implicació i consistència
· Lideratge i determinació
· Treball en equip
· Eficiència, efectivitat i productivitat
· Qualitat de servei, flexibilitat i
capacitat de resposta
· Empatia i entusiasme
· Garantia en la millora continuada i
la innovació
SAGE CRM Ofereix als equips de
ventes, de màrqueting i del servei
d’atenció al client, les eines que neces·
siten per augmentar la productivitat,
trobar nous clients, tancar vendes i re·
lacions més duradores i rendibles amb
els clients.
SAGE 200C ERP ONLINE La solució
Sage 200C OnLine, basada en el ‘cloud
computing’ amb una accessibilitat il·
limitada des de qualsevol ordinador
amb connexió a internet i a qualsevol
hora del dia (24 hores al dia i 365 dies
a l’any). Sempre amb la màxima segure·
tat en el tractament de dades.

LES TIC I PAUTES D’ACTUACIÓ
Les noves tecnologies són les verita·
bles protagonistes en la gestió de les
empreses. En els darrers anys el ‘nú·
vol’, o Cloud, ha destacat com a una
de les innovacions més rellevants ja
que permet una gran mobilitat i al

M&B Infomàtics
Carrer del Progrés, 44
17500 Ripoll
Carrer de les Flors, 14 baixos
08500 Vic
Tel.: 972 71 40 30
Fax: 972 71 50 20
www.mibsage.com
mibripoll@mibripoll.com
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El turisme, pal de
paller del territori

ITRAM COMUNICACIÓ
Colònia Santa Maria
Ctra. C-17 km 91,5
17500 Ripoll
Tel. 972 70 21 12
Fax: 972 71 41 60
informatius@corisa.cat
Dipòsit legal: Gi 794-2017

El turisme ha esdevingut amb el pas
del temps una activitat amb un enorme pes dins la nostra societat. De
mica en mica, s’ha convertit en un
pal de paller de l’economia d’aquestes comarques. Des de sempre, hi ha
hagut punts del territori que han estat
font d’atracció de visitants i, de resultes, han estat aparador de la riquesa
d’aquests punts. No obstant això,
l’efervescència dels temps i els canvis
constants han provocat que gradualment tots els agents s’hi hagin abocat
d’una manera indissociable a la projecció dels territoris.
En aquest sentit, el turisme resulta fo-

namental en la vertebració del teixit
econòmic, social i cultural del territori,
amb importants aportacions en termes
d’ingressos o de generació de llocs de
treball. També contribueix en l’articulació de noves oportunitats de desenvolupament. Tanmateix, en el moment
actual, la realitat turística és enormement canviant i les transformacions es
produeixen a gran velocitat, dins un
entorn de competència creixent.
Per aquest motiu, aquest volum de
Empresa.cat vol servir per fer una
reflexió al voltant del turisme, però
sobretot de com es basteix i com s’articula a casa nostra.
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reportatge\\ VIURE DEL TURISME AL RIPOLLÈS

Viure del turisme al Ripollès:
impulsar el valor del territori
Boi

Avui dia, “renovar-se o morir” és
el lema d’arreu. A les comarques de
muntanya, emperò, encara es fa més
evident aquesta consigna, on la despoblació ha afectat molt la quantitat
de gent que encara hi roman; i els
valors com la naturalesa, el patrimoni natural i humà, la neu i els serveis
turístics cada cop hi prenen més volada.
No és cas aïllat el del Ripollès, que
també ha hagut de renovar-se a la
seva manera per convertir la seva
filosofia de vida, tots aquests valors
relligats a la comarca, en atractius
turístics de primer ordre. El Parc
Natural de les Capçaleres del Ter i el
Freser i les estacions d’esquí a banda i banda del Ripollès només fan
que reforçar l’aposta turística del Ripollès que, mica en mica, s’ha anat
endinsant en el món dels serveis per
al motor econòmic més potent del
segle XXI.
Ja a principis del segle XX, el turisme arribava de manera tímida a la
comarca. Aquells primers visitants
forans eren ben tractats a la zona, ja
per una primerenca relació comercial que s’hi establia. La Vall de Camprodon tenia cert romanent turístic
que havia començat al segle XIX; i
Vall de Núria i el Monestir de Ripoll eren indrets d’interès religiós i
patrimonial inequívoc, com encara
ho són. Des de fa una cinquantena
d’anys, atès el despoblament rural
de la comarca, l’atractiu turístic ha
anat creixent mica en mica, així com
l’aposta cada cop més sincera i decidida per una forma de vida que ha
acabat encaixant al Ripollès de ma4

El pont de la Puríssima atrau molts visitants a la Vall de Camprodon

nera certa, completa, rodona.
Tot plegat, fa pensar que les línies
de futur passen, de segur, pel sector
turístic.
DES DE LA VALL DE CAMPRODON
La Vall de Camprodon ja fa dècades que es va llançar a apostar fort
pel turisme. Ja amb cert nom com a
indret d’interès turístic des del segle
XIX, la Vall no va trigar a adquirir
renom i prestigi a les agendes estiuenques i hivernals del país. Avui
dia, la cosa és clara: «com a activitat econòmica, és clau», comenta
Xavier Juncà, president de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Camprodon. «En
depenem molt i el necessitem molt.
Des d’un punt de vista de projecte
econòmic d’un territori, potser seria millor diversificar i equilibrar
més els sectors: agrari, industrial i
serveis». Això, però, no treu que no

busquin aquest equilibri. «Però en
el món industrial, els terrenys són
els que són; el sector primari, tot i
ser minoritari, té cert joc». La lectura menys positiva del turisme és
aquesta, però la més positiva que en
fa Juncà és «gràcies de tenir això!
Tenim una activitat econòmica per
jugar-nos-la, per apostar-hi fort...».
I d’aquesta manera és com la Vall
de Camprodon es bolca en gairebé
tota la seva integritat a moure’s pel
turisme, organitzant-se entre sector públic i privat per oferir aquells
atractius que fan arribar una bona
afluència turística a la zona. «A
part, lògicament, dels més de cent
anys d’història de tradició turística
de la Vall de Camprodon».
L’aposta més clara de la Vall de Camprodon pel turisme surt dels municipis mateix i de la Mancomunitat de
la Vall de Camprodon. «Promocionar el territori va més enllà d’allò
purament turístic: vol dir posar en
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valor tots els valors que té el territori, com la cultura, la gastronomia,
els productes de quilòmetre zero...
Vendre experiències i explicant-les
bé» és el que fa que un territori es
pugui vendre en conjunt, com un
tot, de manera que l’experiència turística sigui encara més rodona del
que és a priori. Juncà també parla d’un aspecte concret que també
considera molt important, respecte
de l’encaix entre vilatans i turistes:
«quan venem activitats, n’hi ha que,
per a un vilatà, tenen molt de sentit
(sardanes, una sessió de cinema, la
Cavalcada de Reis...); però el turista
necessita quelcom més que l’atregui.
Sempre hi haurà un primer concepte
que l’atraurà (paisatge, natura, neu)
i un cop és allà, les activitats com el
cinema, botigues, restaurant... complementaran l’estada». Una filosofia
ferma i una aposta pel turisme en
el seu conjunt, per aprofitar aquells
elements turístics per se per combinar-se a la perfecció amb la resta
d’atractius que pot oferir la Vall de
Camprodon.
DES DE LA VALL DE RIBES
La Vall de Ribes també ha refermat
la seva aposta pel turisme en les últimes dècades, però ara encara s’hi
està abocant més. Les entitats, comerços, administracions i els sectors
de l’hostaleria i la restauració han
unit esforços per tal de perseguir un
objectiu comú: «estem en una fase
de treball centrada en el reposicionament de la imatge de Vall de Ribes». Així ho expressa Marc Prat,
alcalde de Ribes de Freser i president
de la Comissió de Turisme de la Vall
de Ribes. Per tal de formar i crear un
missatge comunicatiu sòlid, cohesionat i ben establert a tota la Vall de
Ribes, s’està treballant en una imatge corporativa comuna que pugui
servir per tenir l’oferta turística sota
un mateix paraigües, «i que això ens
permeti dirigir tota una estratègia
de comunicació més sòlida i forta de
cara a l’any 2018». Dins d’aquest fet,

es pretén crear més productes turístics per atreure visitants a la Vall.
Un exemple clar és la Via Ferrada de
Ribes de Freser. Precisament, aquest
element està funcionant molt bé i
és una iniciativa que obre la porta
a crear productes semblants, per al
turisme sostenible, familiar, esportiu, de descoberta. «Atreu molt de
públic al municipi, i anem treballant
en aquesta direcció».

percussió del turisme és el fet que
permet mantenir la comarca viva.
Fruit de la cooperació intermunicipal s’ha pogut arribar a establir
sinergies i projectes comuns que
aportaran fons, nous mètodes i noves propostes que volen promocionar, conservar i impulsar elements
patrimonials, naturals i culturals,
però que, a més, compten amb el rerefons turístic perquè sigui un valor

Ribes de Freser aposta per nous atractius com la Via Ferrada

La Vall de Ribes, molt probablement, presentarà una imatge basada
en el concepte d’Slow Life. «Hi ha
una demanda creixent d’aquest tipus de producte, poder gaudir d’estades tranquil·les, de la natura, una
bona gastronomia de quilòmetre
zero, producte artesanal del territori...». Tot plegat, un model que encaixa força bé amb el que és la Vall
de Ribes. «Ja tenim la imatge gràfica del procés, i al gener continuarem
aprofundint en aquesta feina».
A NIVELL COMARCAL
Des de la comarca en si, incloent
també el Baix Ripollès i totes les administracions, tenen clar que l’aposta pel turisme és el futur. Des de Ripoll, capital i punt de confluència de
les vies de comunicació comarcals,
també veuen molt evident que la re-

afegit a tots ells.
D’aquest plantejament en beuen el projecte L’Experiència dels
Pirineus Més Autèntics, subscrita
per uns quants municipis ripollesos
i que ha aconseguit fons per mantenir i potenciar el patrimoni natural i humà del Ripollès perquè es
tradueixi en una major i destacada
oferta turística.
També s’ha incorregut en propostes transfrontereres: el País d’Art i
d’Història Transfronterer n’és una
bona mostra, que busca revaloritzar la història i cultura que uneix
les valls del Ter i del Tec, a banda i
banda de la frontera; o per exemple
el projecte Pyrfer, que inclou Campdevànol i Ripoll i que promou el patrimoni del ferro i el treball metal·
lúrgic que han mogut ambdues viles
durant segles.
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en compte perquè som una vessant
important de la comarca a mig termini. No obviem, ni molt menys,
la vessant industrial! Però sí que el
turisme, poc a poc, va agafant més
pes», segueix Barroso.

DES DEL SECTOR TURÍSTIC
Evidentment, el sector turístic, de
l’hostaleria i de la restauració són
els primers a defensar els valors turístics, naturals i patrimonials de la
comarca del Ripollès. Així, sempre
són els primers d’aprofitar la gran
quantitat de persones, una afluència
de públic turístic que arriba gairebé
cada cap de setmana al Ripollès. En
temporades altes –estiu i hivern–,
aquest flux és el que repercuteix positivament per a tothom en aquesta
comarca: administracions, comerços, empreses que poden seguir
mantenint la seva tasca, i per a tota
la població en general. Sobre la creixent demanda turística a la comarca,
«ho veiem molt positivament perquè
afecta de ple el nostre sector, i els diferents negocis. S’està fent bé i per a
nosaltres és molt positiu», comenta
Fran Barroso, president de l’Associació d’Hostaleria del Ripollès. Des
del sector turístic s’adopten iniciatives per atreure el turisme també.
Malgrat això, Barroso comenta que
«potser aquesta és una de les assignatures que tenim més pendents [...]
Sí que tirem endavant iniciatives
conjuntes, però el sentit de comarca
el tenim encara una mica dispers».
En aquest sentit, i segons Barroso, la
Vall de Ribes, la Vall de Camprodon
i el Baix Ripollès encara apunten un
xic en direccions diferents. «Això,
en el sentit associatiu; i si hi ha una
6

raó de ser de l’Associació és de cara
a la formació; de cara al soci, el que
aportem són molts cursos diferents,
assessorament en la matèria...». La
formació, el reciclatge, l’ensenyament, són claus per mantenir l’oferta turística competitiva al Ripollès,
i en això esmercen esforços des del
sector. Trobar l’equilibri entre la formació i la projecció del treball propi
és clau per mantenir l’estàndard de
qualitat turística del Ripollès.
Tanmateix, la relació, en l’àmbit del
turisme, entre les administracions
públiques i el sector privat és bona.
«Se’ns té molt en compte a l’hora
d’organitzar i seguir calendaris anuals de cara a festes i ponts. Se’ns té

FET I GARBELLAT
El turisme s’ha convertit en un dels
grans actius econòmics del segle
XXI, però el Ripollès és comarca
viva gràcies a un sector primari sempre present i a un sector secundari
(indústries) encara molt important.
«El teixit industrial és molt potent
com per obviar-lo: seria agosarat dir
que el futur de la comarca passa només pel turisme», diu Fran Barroso.
Marc Prat comenta que «considerem el turisme elemental; no és cosa
nova, sinó que ve de fa molts anys
[...] davant la realitat socioeconòmica que viuen territoris com el nostre,
el turisme és una bona font d’ingressos que ningú pot deixar al marge».
Mica en mica, el turisme s’està
guanyant el seu lloc indiscutible a
la comarca, i poc a poc es trobarà
l’encaix entre tots els sectors perquè
el turisme sigui un dels actius al Ripollès; però sempre combinat amb
la tradició agroramadera i la sempre
necessària indústria.

La neu és un dels gran atractius tant a la Vall de Ribes com a la Vall de Camprodon
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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
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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
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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
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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

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
a 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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EMPRESA\\ COMERCIAL PIRENE

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.

VINS GUILLAMET //EMPRESA

Vins Guillamet, el vi
i el cava com a identitat

Vins Guillamet és tot un referent a
la comarca del Ripollès dins del món
del vi. De 1883 són els primers documents manuscrits que encara conserva la família. L’empresa va començar
com a magatzem de vins, cereals i
fàbrica de licors. A mesura que van
passar els anys, però, el vi agafa el
protagonisme dins el negoci familiar, sobretot la venda del vi a granel,
molt comú entre les cases de pagès i
els treballadors del bosc de l’època.
Serà a partir dels anys 60 quan Vins
Guillamet introdueix nous productes com ara olis, vins i licors envasats
que fan augmentar la venda al detall.
Això sí, sense deixar de vendre el seu
producte estrella, el vi. El 1991 serà
quan la quarta generació de la família arriba al capdavant del negoci i es
constitueix com a societat mercantil.
En aquesta època, Vins Guillamet
farà una aposta decidida per la innovació tecnològica i l’obertura de
nous mercats, encara que sense renunciar a la tradició del negoci, que
és el que li ha donat el seu prestigi.
Precisament, una d’aquestes inno-

vacions va ser el canvi de les seves
instal·lacions. Des del 2002 es troben al polígon industrial Els Pintors,
amb més de 1.000 metres quadrats.
En aquesta nau tenen tres espais ben
diferenciats: la botiga, especialitzada i encarada al particular, la sala
de tastos i el magatzem d’estocs i
distribució. D’aquesta forma, Vins
Guillamet potencia la venda al detall i a l’engròs, obrint-se a nous
mercats, sense oblidar els clients de
tota la vida.
El vi a granel no es deixa de banda,
sinó que l’han mantingut al llarg dels
anys com a tret característic que els
ha donat reconeixement. Tot plegat,
per no perdre l’essència tradicional i
la cura del vi, que sempre els ha diferenciat de la resta.
La botiga és un dels llocs més importants de Vins Guillamet. Un racó
on el client continua sentint-se com
a casa seva. Avui en dia, s’hi poden
trobar vins de totes les denominacions d’origen de l’Estat espanyol,
i també de les més representatives
de l’àmbit europeu i internacional,

així com una gran varietat de caves,
xampanys i licors de tot tipus. També s’hi troben assortits d’olis i vinagres, i tot un seguit de productes que
fan de Vins Guillamet la botiga perfecta per als gurmets de la comarca.

vins guillamet
P.I. Els Pintors
C. Joaquim Sorolla
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 40 65
www.vinsguillamet.com
info@vinsguillamet.com
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EMPRESA\\ EL POLÍGON INDUSTRIAL DE LLAUDET

Sant Joan de les
Abadesses reforça
la indústria a la zona
de la Colònia Llaudet
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

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

L’antiga colònia tèxtil de Sant Joan
de les Abadesses s’ha convertit en
el sector industrial de la Colònia
Llaudet. L’espai en desús d’aquests
darrers anys pretén, a través de
l’impuls de l’Institut Català del Sol
i de l’ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses, conscients de la importància que ha de seguir tenint
el sector industrial per al municipi,
que noves empreses se situïn i creïn
llocs de treball a la zona, convertint-lo en el centre neuràlgic industrial del municipi i de la comarca.
La Colònia Llaudet és una colònia
tèxtil de Sant Joan de les Abadesses propietat d’INCASÒL a la co12

marca del Ripollès. La zona sempre
s’ha dedicat a la indústria, i encara
que ara el sector del turisme és més
actiu, des de l’ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses són conscients de la importància que ha de
seguir tenint el sector industrial per
al municipi, i el fet que noves empreses se situïn i creïn llocs de treball a la zona.
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

COLÒNIA LLAUDET
N-260, km 104,5
17860 Sant Joan de les
Abadesses
www.santjoandelesabadesses.cat
ajuntament@santjoandelesabadesses.cat

EL POLÍGON INDUSTRIAL DE LLAUDET //EMPRESA

per 5 parcel·les de diferents dimensions i una nau industrial.
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 aeroports, 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·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\\ ERNEST PLANA, PRESIDENT DE LA PATRONAL FOEG

«Les empreses gironines són
fortes per l’estructura familiar»
FOEG

• Com analitza la situació de les
empreses gironines davant el context
polític actual?
De sempre, els empresaris de les comarques de Girona ens hem diferenciat per
ser grans emprenedors i hem demostrat tenir unes estructures consolidades
perquè hem aguantat bé les dues crisis
fortes que hem passat en els darrers set
anys. Això no vol dir que hagi estat fàcil. Hi ha hagut grans dificultats i alguns
empresaris s’han quedat pel camí.
• I per què s’ha aguantat, segons vostè?
Perquè les nostres empreses són empreses petites i mitjanes, amb estructura
familiar i això ha permès una resistència
sostenible. La que estem passant ara és
de caràcter polític, però la superarem.
Ara bé, estic segur que a les comarques
de Girona serem dels primers que ens
recuperarem. Quan hi ha una crisi, es
diu que va de nord a sud. I miri, a la
primera, quan nosaltres ja la notàvem,
al centre de l’estat es deia que no n’hi havia. I ara és al revés: nosaltres serem els
primes de ser capaços de superar-la..
• Els preocupa la deslocalització de
Catalunya de les seus socials de grans
empreses?
A casa nostra, les tres grans empreses
que tenim són la Universitat, l’Hospital
Josep Trueta i l’Ajuntament de Girona.
El que podia ser Nestle, des d’un principi ja no té seu social aquí. Haig de dir
que en aquests moments, a les comarques de Girona, no ens consta cap empresa significativa que hagi marxat. Som
valents i no marxarem.
• La FOEG compleix 30 anys, quina
ha estat i és la seva finalitat?
El motiu de la seva creació va ser unirnos totes les associacions empresarials
perquè tots junts podíem aconseguir
14

més objectius comuns. Quan un sector
d’un determinat grup professional té
unes necessitats, nosaltres l’ajudem amb
la força, perquè es converteixi en l’altaveu davant les administracions. Per una
sola empresa, costa que se l’escolti. Actualment, la FOEG és la xarxa més gran
d’empreses de les comarques gironines,
representant a més de 15.000 empreses.
• Quines són les activitats que
organitza la FOEG durant l’any?
Crec que les més importants són les trobades empresarials per tenir reunions
amb personalitats del món empresarial i
polític, fem també altres activitats, com
l’Escola de Negocis. I hi ha un projecte, per a nosaltres molt interessant i que
volem continuar, que es diu De gran, jo
vull ser com tu.
• En què consisteix?
És un projecte que té cinc fases i que va
destinat als alumnes de les escoles. El
Departament d’Ensenyament el distribueix i s’hi apunten les escoles interessades. De moment, tenim pressupost per
impartir aquesta activitat a 20 escoles
i en un sol dia ja en teníem 17 d’apuntades. El primer pas es fa a la mateixa
escola, on els nens de sisè expliquen què
és per ells una empresa. Els resultats
són sorprenents. Per exemple, creuen

que l’empresari simplement com un treballador d’una empresa i les empreses
que coneixen s’emmarquen en el sector
publicitari comercial, com Apple, Nike
i Samsung. La segona acció és la visita
d’un empresari a l’escola, que els explica
durant el matí com funciona una empresa per àrees i departaments, incidint
sobretot en els valors que ha de tenir un
empresari (responsabilitat, tractament
amb els treballadors...). Un tercer pas és
visitar una empresa. Una quarta fase és
un treball a classe, on es diu què hem
après i la darrera fase és un mini treball
a partir de grups de la classe organitzats
per ells mateixos com si fossin una empresa. Els que millor dibuixen són els de
disseny, els que comuniquen més bé estan a màrqueting...
• Els resultats són satisfactoris?
Ho són, però també sorprenents. Dels
800 nens de la campanya que es va fer
l’any passat, només un va dir que volia
dedicar-se a un ofici i encara perquè el
seu pare té una fusteria. Això vol dir que
tenim un autèntic problema en aquest
sentit, amb l’atur que hi ha, ningú no
vol ser ni fuster, ni electricista, ni paleta
ni mecànic.... A excepció de cuiner. Aquí
sí que n’hi ha degut a la popularitat dels
programes de televisió sobre cuina, que
els engresca, sense conèixer l’esforç i dedicació que suposa aquesta feina.
• I l’Escola de Negocis?
Es tracta d’organitzar jornades de formació amb prestigiosos professors que
venen aquí a impartir cursos de formació per actualització i especialització per
càrrecs mitjans i alts de les empreses. Si
cada empresa ho hagués de fer, els costaria molts diners. I això suposa subvencionar a les empreses pels costos de
formació en aquests cursos.

CARLES CLAPERA, CLAPERA ADVOCATS //EMPRESA

Clapera Advocats, en
defensa de l’inversor
El despatx està especialitzat en dret
bancari. Assessorem a clients, tan
particulars com empreses, en múltiples aspectes: des de reestructuracions de deute, concursos de creditors,
execucions hipotecàries o retractes de
crèdits, fins a reclamacions derivades
de productes financers, com ara participacions preferents, bons convertibles, ‘swaps’, hipoteques multidivisa o
dipòsits estructurats.
Qualsevol inversió requereix que
aporti nivells raonables de: seguretat,
liquiditat i rendibilitat. La rendibilitat
que ens ofereixen pot ser bona, però
si el producte no aporta seguretat –
cal saber si està garantit el FGD- o
no pot ser rescatat durant un període
de temps considerable, no serà convenient per un determinat perfil de
client, com per exemple en els cas de
persones d’edat avançada, que en un
moment determinat poden necessitar
disposar d’aquests estalvis.

Clapera Advocats
Si vostè està afectat pels

BONS CONVERTIBLES del BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
participacions preferents, obligacions subordinades, swaps,
o per un altre producte ﬁnancer complex de qualsevol entitat,
l’ajudem a recuperar els seus estalvis.

c. Bolós, 8, 3r, 2a 17800 Olot
972 26 85 76 info@claperaadvocats.com clapera-advocats.com
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reportatge\\ COMERCIAL CBG

Comercial CBG, el toc
italià a la nostra taula
Al Ripollès, d’empreses amb trajectòria, n’hi ha moltes. Però quan parlem
d’empreses que han tingut un creixement exponencial des del seu bressol
fins a l’actualitat, Comercial CBG és
una de les més destacades de la comarca, sense cap mena de dubte.
Creada fa tres dècades, el 1986, amb
la introducció d’Espanya a la Comunitat Europea, la possibilitat d’importar gastronomia típica i de qualitat
d’altres contrades va impulsar aquesta iniciativa que va començar moderada, senzilla, i que ha acabat esdevenint un gran referent del sector de la
importació i distribució de productes
gastronòmics italians a l’engròs.
L’empresa es va especialitzar, en uns
inicis, en la pasta italiana, a través
d’un primer distribuïdor. Els números eren senzills: la seu principal, a
Ripoll; i un camió per distribuir el
producte, amb fins a 40 referències.
«El primer article que vam entrar al
nostre catàleg va ser la pasta, perquè
era una necessitat en aquell temps»,
comenta Eduïna Batalla des del Departament de Comunicació de CBG.
Trenta anys més tard, Comercial
CBG ha assolit un creixement estratosfèric des d’aquells inicis tímids.
Amb una seu que és vint vegades més
gran que la inicial; amb una previsió
de tancament aproximada de 2017 de
22 milions d’euros i un creixement
d’un 10% anual, també aproximat;
amb prop d’un centenar de treballadors en plantilla, pels 2 primers que
hi havia als seus inicis; amb fins a 5
delegacions a la Península Ibèrica;
amb tot un grapat de camions i una
extensa xarxa de distribució arreu

de la geografia catalana i espanyola;
i amb fins a 80 proveïdors italians
que aporten fins a al voltant de 1.500
referències de productes; un ventall
que s’amplia de manera exponencial i arriba a abastar gairebé tota la
gastronomia italiana tradicional i els
productes d’anomenada que aquesta
ofereix: pasta, trufa, vins, vinagres,
oli, bolets, formatges, pizzes... Fins
i tot aigua, postres o carns! El catàleg gastronòmic s’ha ampliat, a més
d’aportar novetats que s’adeqüen als
nous temps, com per exemple, els
productes sense gluten.
CBG és, ara com ara, un gegant de la
importació de gastronomia italiana a
Catalunya i Espanya. Però quins han
estat els secrets del seu creixement?
LA FILOSOFIA DE L’EMPRESA
Comercial CBG ha pogut arribar on
és gràcies a l’aposta pel producte de
qualitat. De vegades, hi ha negocis
que prefereixen abaratir costos i oferir material de menys qualitat però a
preus baixos. «Els nostres productes
són 100% italians; i cada setmana
ens vénen els camions plens de pro17
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ducte d’Itàlia», diu Batalla. I hi afegeix que «ens hem adaptat als temps,
i hem escoltat molt el client, atenent
les necessitats i portant el que ens
sol·licita». La segmentació de mercat
també hi juga a favor: amb un 80%
de clients de la restauració i clients al
detall, s’ha de diversificar l’oferta en
diferents formats.
Així mateix, en els últims anys s’ha
apostat també pels productes més en
voga i dins del consum responsable
com, per exemple, els productes sense
gluten: «és un client que mou la família: si hi ha un celíac, normalment
tots van al restaurant on saben que
aquella persona pot menjar amb garanties. Això crea una necessitat que
ens demanaven de feia un temps els
restauradors». Així, començaren incloent també referències de productes
sense gluten, aptes per a celíacs, i han
ampliat el ventall fins a productes per
a vegans, sense lactosa, productes biològics... «És aquest tipus d’escolta
activa al client i adaptant-nos a les
necessitats que tenen».
En general, també «hi ha una mica
d’innovació, de sostenibilitat, tecnologia... Intentem que el servei al client sigui fluid»; també s’ha treballat
les xarxes socials en els últims anys,
el propi blog on es parla de receptes
o s’estableix contacte entre cuiners i
restaurants. Tot plegat, «és un valor
afegit! Quan vam començar fa trenta anys, érem els únics que portàvem
el producte i no teníem competència.
Ara en tenim molta. T’has de distin-

gir, aportar quelcom més!». També es
té molta cura del tema de la seguretat
alimentària, al·lèrgens...

LA TRAJECTÒRIA
El fet que l’empresa tingui una dilatada trajectòria també li ha valgut molta
experiència i tenir aquest grau de coneixement del seu propi mercat que, a
la llarga, sempre és positiu per tal de
situar-se bé empresarialment. Després
d’obtenir una posició ferma al mercat,
des de fa alguns anys que «la nostra
estratègia és la fidelització. Després de
tants anys al mercat, ja se’ns coneix.
És estrany trobar un restaurant italià
a Madrid, Barcelona, València... Que
no hagi sentit a parlar de CBG». Però
tan important és la coneixença i el
tracte amb els clients com que esdevin-

guin contactes de llarga durada. «Que
ens coneguin és molt important»,
però la fidelització també forma part
de l’estratègia de l’empresa; i es fa a
través de fires, esdeveniments, degustacions, presentant les novetats als clients... «És més complicat que vendre i
prou, i hi ha una feina molt important
al darrere d’això».
LA CONFIANÇA
I lligat amb el concepte anterior, la
trajectòria de l’empresa, hi ha també el que genera una relació llarga i
satisfactòria: la confiança. «El boca
a boca, en el nostre sector, és molt
important». Alguns clients de restauració es guanyen, per exemple, a través del disseny de les cartes de vins
que CBG fa. «Al país hi ha bons vins.
Com convèncer el client que ha de
comprar vins italians, si aquí tenim
DO Penedès, Rioja, Priorat...? [...]
Si els fas la carta, van comprant els
vins, tens una continuïtat». I d’altra
banda, és una manera més d’ampliar
la difusió de la gastronomia italiana
des d’una altra vessant potser no tan
coneguda, com és la d’enologia.
EL FUTUR
CBG segueix endavant en tots els seus
aspectes. Entre altres reptes de futur
s’hi pot comptar, a tall d’exemple, la
renovació imminent de la seva pàgina
web; mantenir la seva presència habitual en fires a la Península (com a
l’Alimentaria de Barcelona); també
«un canvi de catàleg més amè, amb
més fotos... Un canvi d’imatge que ve
lligat amb el del web. Comunicació
i fidelització són els nostres reptes!».
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HOSPITAL D’OLOT //ENTITAT

Neix la Unitat de Salut Mediambiental
Pediàtrica de La Garrotxa
La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa és una unitat clínica de l’Equip Pediàtric Territorial de
la Garrotxa en què s’aborda la detecció,
l’avaluació i el maneig de malalties i riscos mediambientals relacionats amb la
salut dels infants, a més de proporcionar
educació, formació i recerca en aquesta
àrea del coneixement.
Aquestes unitats o PEHSUs (per les seves sigles en anglès, Pediatric Environmental Health Specialty Unit) van començar a crear-se a la dècada dels 90 del
segle passat a l’Amèrica del Nord i s’han
instaurat a diversos països. La PEHSU
Garrotxa es tracta de la primera unitat
d’aquestes característiques a tota Catalunya i la segona en funcionament a tot
l’Estat, on hi trobem també la PEHSU
Múrcia.
La inauguració de la unitat coincideix
amb el primer aniversari de la instauració del programa de cribratge ambiental
de l’embaràs, l’anomenat “Full Verd”,
en la Consulta de Pediatria Ambiental a
l’Hospital d’Olot. En aquesta visita totes
les parelles embarassades de la comarca
són avaluades per detectar riscos ambientals per a l’embaràs com per exemple
les radiacions ionitzants (radiografies, escàners, gammagrafies), fàrmacs
o productes amb capacitat per generar
malformacions o toxicitat, exposicions
ocupacionals (ús a la feina de substàncies perilloses per al fetus), el consum de
tabac, alcohol o altres drogues, o l’exposició a pesticides, entre d’altres. Durant
aquest darrer any, més de 200 parelles
embarassades garrotxines han passat ja
per la consulta de Pediatria Ambiental.
La PEHSU Garrotxa incorpora noves
iniciatives, com la creació d’una consulta

de deshabituació tabàquica per a parelles embarassades. Aquesta és un servei
per a totes aquelles embarassades, o les
seves parelles, que fumen i tenen desig de
deixar de fumar però que necessiten un
acompanyament durant el procés de cessació. La consulta s’estructura al voltant
d’una visita individual amb possibilitat
de seguiment telefònic, a més d’una teràpia grupal organitzada en diferents sessions en què s’aborden diferents aspectes
de manera conjunta en grups reduïts.
Durant l’embaràs i després del part les
parelles estan habituades a participar en
grups (pre-part, post-part, alletament,
activitats esportives per a embarassades, etc.). S’afavoreix la interacció entre
persones que comparteixen un mateix
problema de salut i es crea un entorn
de seguretat en què el seus participants
poden comentar els seus progressos i les
seves inquietuds i per tant, sol ser ben
acceptada pels pacients.
També aglutina activitats que ja s’estaven
portant a terme amb anterioritat, com
l’esmentat “Full Verd”, així com la Consulta de Mediació i Consum, una consulta especialitzada d’acollida d’adolescents

i preadolescents amb problemes relacionats amb el consum de drogues i altres
problemàtiques com una mala comunicació pares-fills, ruptura familiar, problemàtica escolar o relacions conflictives.

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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ENTREVISTA\\ EUDALD CASTELLS, PRESIDENT DE LA UIER

«Mica en mica, la recuperació
va calant en l’entorn industrial»
• Vostè és president de la UIER des de
2011. Com ha avançat el Ripollès?
El 2011 estàvem en plena crisi –de la
qual encara en patim una mica les seqüeles–. És evident que les coses han
millorat prou, d’una manera sensible.
Han millorat, sobretot, en el sector turístic, és evident, i en l’agroalimentari,
que ha tingut una progressió notable.
Han compensat, d’alguna manera, la
falta de millora que hi ha hagut en el
sector industrial. Vull dir que les empreses que han estat capaces de resistir
la crisi estan en una fase de recuperació,
de renovació, de cert optimisme dins la
seva activitat i han recuperat mercats
exteriors. S’està notant en una estabilitat de la nostra indústria. Però les que
d’alguna manera es varen perdre, això
no s’ha recuperat. Amb la UIER i els
ajuntaments vam fer un pacte per la
indústria que estem desenvolupant i en
què les actuacions dels ajuntaments es
duen a terme en aquesta línia, per posar al màxim de facilitats a les noves
implantacions. Està costant molt, perquè els territoris són molt competitius,
i nosaltres estem on estem i som el que
som, però no deixarem de lluitar per
superar totes aquestes dificultats.
• Llaudet, Can Franquesa... Hi ha
implantacions actuals o futures?
Tant Sant Joan de les Abadesses com
Ripoll han rebut alguna sol·licitud o,
si més no, interès per part d’algunes
indústries per implantar-se. Totes
aquestes negociacions es porten
amb un alt nivell de reserva; però és
veritat que, en els darrers mesos, hi
ha algun moviment en aquest sentit.
Hi ha algunes comunicacions a nivell
d’alcaldia de Ripoll, hi ha alguns
20

tempteigs d’indústries que es plantegen
d’implantar-se... Això és significatiu:
vol dir que la recuperació ens està
arribant. Mica en mica va arribant i va
calant en l’entorn industrial.
• La vox populi arreu del país diu
que ens recuperem, però a costa de
sacrificis: sous, horaris... Com s’ha
notat, això, al Ripollès?
Això també està passant. És evident
que la recuperació s’ha notat en l’accent de l’estabilitat i seguretat a la feina; i que, d’alguna manera, la gent que
té una feina se sent més segur i no tan
precari... Però també és veritat que la
recuperació ha vingut per salvar els
mercats de les empreses. I aquesta salvació s’ha hagut de fer retallant preus a
costa dels marges de benefici. Això s’ha
reflectit ràpidament en els salaris, i ara
hem de recuperar els marges per la via
de la productivitat –les empreses hi estan ben enfocades– i, un cop recuperats
aquests marges, els salaris han de tenir
una certa recuperació, que entenem que
ha de començar a passar. Les pèrdues
salarials i de beneficis es produeixen

en molt poc període de temps i es recuperen en un temps més llarg. Estem
en aquesta fase, però de recuperació.
La tendència és força plana, una pendent no massa gran, i costa de notar.
També les empreses cada vegada necessiten personal més qualificat, format, i
últimament detectem que està costant
trobar aquest tipus de personal. Per
això, estem posant en marxa programes de formació perquè les empreses
millorin la formació dels seus empleats;
a la UIER treballem perquè això pugui
ser una contribució a la necessitat; i els
que estan aturats necessiten formar-se
perquè tinguin el nivell que les empreses
esperen.
• Quines altres eines aporta la UIER
per a aquest creixement?
Tot el que faci falta! La UIER és la patronal, que està en contacte a tots els
nivells –provincial, català, Estat Espanyol–. Som membres actius de FOEG,
de Foment, i formem part de les seves
juntes directives. Això ens dóna una capacitat d’interlocució perquè les nostres
empreses trobin un camí per a allò que
necessitin. Ho hem fet, ho mantenim i
ho cultivem. Aquesta és la gran funció
de la patronal. A més, estem promovent que els ajuntaments puguin tenir
la millor oferta des del punt de vista
de condicions, de permisos, d’ajuts a
la implantació empresarial en els primers anys... Estem al costat dels ajuntaments, que són els que han de facilitar
això; i perquè la gent entengui que perquè les empreses vinguin han de tenir
també espais, polígons industrials adequats, que a la vegada siguin respectuosos amb l’entorn, que també és un dels
nostres tresors a la comarca.

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 PAU DE SEGÚRIES

Simplificació administrat iv
ciutadans a la creació d’i n
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha rebut el reconeixement del
distintiu Finestreta Única Empresarial (FUE), per haver adoptat les
mesures necessàries perquè els procediments per l’accés i l’exercici de
les activitats econòmiques es pugin
iniciar i finalitzar per canals habilitats per la FUE.
El 13 d’agost de 2015 va entrar en
vigor la Llei 16/2015, de 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, que té per objectius:
· Reduir els tràmits
· Incrementar la transparència
· La simplicitat dels procediments
· Eliminar el temps per iniciar una
activitat.
És dir, reduir les barreres administratives a les empreses i emprenedors i facilitar la posada en marxa
d’activitats econòmiques.
És vol aconseguir una millora en el
canvi de model de la relació entre
les empreses i l’administració basat
en la confiança mútua i es va donar el termini d’un any perquè les
normatives sectorials s’adaptessin a
aquests principis.
Això afecta de forma transversal
totes les activitats econòmiques,
perquè defineix uns principis d’actuació i uns règims d’intervenció
genèrics i estandarditzats a tot el
territori.
També afecta de forma concreta a
les empreses que volen iniciar o mo22

dificar activitats innòcues o de baix
risc per a les persones, els béns i el
medi ambient.
En canvi no afecta les activitats
que comporten riscos sobre el Medi
Ambient, la seguretat de les persones i els béns. Aquestes activitats es
regeixen per la seva pròpia normativa.
La Llei defineix un marc transversal d’intervenció per a les activitats
econòmiques que es volen establir
en el territori, identificant uns principis d’actuació generals, establint
que els règims d’intervenció general
de les activitats econòmiques han
de ser la declaració responsable i
la comunicació prèvia i deixant els
règims d’autorització per casos més
excepcionals i preveu que el control
d’aquestes activitats es faci ‘a posteriori’.

SANT PAU DE SEGÚRIES
C. de Guàrdia, 11
17864 Sant Pau de Segúries
Tel.: 972 74 70 05
Fax: 872 55 80 21
www.santpauseguries.cat
ajuntament@santpauseguries.cat
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at iva i apropament dels
’i niciatives empresarials

També regula de forma concreta el
règim d’intervenció de les activitats
innòcues i de baix risc sobre la seguretat de les persones els bens i el
Medi Ambient, que es porten a terme en un establiment de Catalunya
identificant el règim d’intervenció:
declaració responsable o comunicació i la documentació a aportar.
A tal efecte, regula uns instruments
per poder fer realitat el que preveu
la Llei, la Finestreta Única Empresarial (FUE).
Preveu que les administracions públiques de Catalunya han d’adoptar
el model organitzatiu de la Finestreta Única Empresarial (FUE) a fi
que les empreses i els professionals
puguin fer des d’un únic punt, amb
independència de l’Administració
responsable, tots els tràmits necessaris amb relació a la seva activitat.

Per acabar, també regula l’existència d’un portal únic electrònic (Canal Empresa) que ha
d’unificar la informació que les

empreses puguin necessitar sobre
els serveis i tràmits de les administracions públiques.
Fins ara, cada municipi preveia
de manera diferent els tràmits que
havia de dur a terme l’empresariat
quan volia posar en marxa el seu
negoci o modificar-ne l’activitat.
La Llei de simplificació corregeix
aquesta situació i estableix uns règims d’intervenció que s’aplica en
tot el territori per a un seguit d’activitats i en funció del compliment
d’uns paràmetres objectius.
A partir de la entrada en vigor de
la Llei de simplificació, el titular de
l’activitat assumeix la responsabilitat de complir els requisits necessaris per mitjà d’una declaració responsable o una comunicació prèvia
davant l’Administració i assegura
que no és necessària cap llicència.
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EMPRESA\\ NEIDA

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,
compromís i
innovació en
el camp de la
neteja

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.
TRANSPORT DE RESIDUS
PERILLOSOS I NO PERILLOSOS
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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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.

NEIDA //EMPRESA

Neida

L’empresa és també conscient de
la importància en l’àmbit de la
seguretat i salut en el treball.

Cap del Pont de la Gleva, s/n
08560 Manlleu
Tel.: 93 857 03 74
Mòbil: 630 964 284

Neida disposa d’un vehicle auxiliar que serveix de suport en els
treballs en què la dificultat ho
requereix.

www.neida.cat
contacte@neida.cat

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.
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ENTITAT\\ AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA

Sant Jaume de Llierca, el
pulmó industrial de la Garrotxa

El polígon del Pla de Poliger és el
que denota més creixement amb
la presencia d’empreses molt importants.
L’Ajuntament de Sant Jaume de
llierca ha apostat per impulsar
la seva zona industrial per tal de
mantenir l’oferta de sòl a la comarca de la Garrotxa. La seva
ubicació al costat de l’autovia
A-26 converteix a aquest municipi en un punt estratègic per la
ubicació d’empreses.
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Actualment, segons explica l’alcalde Jordi Cargol, s’està fent
la modificació del POUM (Planejament Ordenació Urbanístic
Municipal), l’estratègia inicial
indica que hi haurà un creixement important de sòl industrial
del sector nord, d’unes 60.000
metres quadrats.
Una altra actuació és el desenvolupament del sector SAU3 de
la part sud del polígon, amb el
compromís de permetre l’expan-

sió d’una empresa molt important del polígon que en hectàrees necesita més sol industrial.
Al mateix temps l’Ajuntament
de Sant Jaume està estudiant
la possible ubicació del futur
Centre de Gestió de Residus de
la Comarca si finalment ens arriba la imposició que s’ha de fer
dins del municipi de Sant Jaume.
En qualsevol cas, aquest equipament supramunicipal es faria
dins de sòl industrial i en cap cas

AJUNTAMENT DE ANT JAUME DE LLIERCA //ENTITAT

s’aprovaria el Pla Especial que
va aprovar en el seu moment la
Generalitat i que tanta polèmica
va generar.

AJUNTAMENT DE SANT
JAUME DE LLIERCA
Angela Brutau, 1
17854 Sant Jaume de Llierca
Tel. 972 687 005
Fax: 972 687 854
www.santjaumedellierca.cat
ajuntament@santjaumedellierca.cat

S’aprofita el moment, també, per ampliar l’Etap (Estació
Transformadora d’Aigua Potable) per tal de garantir el subministrament de l’aigua al polígon
industrial, farem la inversió necessària per fer-ho possible.
La gestió del polígon s’ha de
millorar perquè les empreses es
coordinin i gestionin, creant un
organisme de cooperació per tal

de ser un únic interlocutor cap a
l’administració, i per tal de debatre conjuntament sobre el futur del polígon.
L’evolució d’aquest polígon, segons Jordi Cargol, fa que El Pla
de Poliger de Sant Jaume de llierca sigui el polígon referent de la
comarca de la Garrotxa i «ho
volem continuar sent!», afirma
l’alcalde.
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ENTREVISTA\\ GARRIGA ÒPTICS, 129 ANYS DE COMERÇ A RIPOLL

«Intentem fidelitzar el client, fer-lo un
amic, que tingui ganes de tornar!»
• Com comença Garriga Òptics?
Núria: Va començar com a Can
Garriga! El besavi, hereu d’una casa de
pagès de Prats de Lluçanès, va dir que
no volia fer de pagès i, com que era molt
manetes, va aprendre l’ofici de rellotger.
En lloc d’instal·lar-se a Prats o rodalies,
va venir a fer mercats a Ripoll. Com
que la cosa li anava bé, va muntar una
botiga aquí. Es va començar a la plaça
Sant Eudald, després al carrer del Prat
i després al carrer de Sant Pere. I així
va començar la casa Garriga; llavors
era més rellotgeria perquè no existia
l’òptica! Al cap dels anys, es van anar
introduint les ulleres premuntades, i
es venia a les rellotgeries perquè era
tot coses de precisió. L’avi va seguir,
el pare va fer estudis d’òptica, i jo i la
meva filla hem fet carrera universitària
d’Òptica.
• I com ha evolucionat?
Núria: El pare va incorporar la joieria.
Aleshores, fèiem joieria, rellotgeria i
òptica. Jo em vaig centrar en l’òptica
perquè era el que havia estudiat! Hi
havia el camp de les lents de contacte,
dels audiòfons... Vam potenciar
generalment l’òptica!
Estel: Aleshores jo m’especialitzo en
teràpia visual. Fa un parell d’anys que
hi ha l’Ivan, que es dedica a Baixa Visió
i està estudiant per a audioprotesista.
Tots hi hem anat afegint el nostre espai
d’especialització cadascú!
• Quina és la clau del vostre model de
negoci?
Núria: D’una banda, la innovació.
T’has d’anar renovant. El pare ja deia
“renovar-se o morir”. I de l’altra banda,
un bon tracte; estem en un poble i no
hi ha passavolants, aquí: intentem
fidelitzar el client, fer-lo un amic, que
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L’equip actual de Garriga Òptics: l’Ivan, la Núria i l’Estel

tingui ganes de tornar! Intentem fer la
feina ben feta, sent amables i intentant
renovar-nos.
Estel: Fer les coses el millor que sabem,
i intentar estudiar i oferir l’últim que hi
ha als nostres clients.
• En quin moment es troba, Garriga
Òptics?
Estel: La línia de teràpia visual està
creixent molt; era una línia que fins
que no la vaig estudiar no la podíem
tractar, perquè és quelcom molt
específic. Estem creixent molt a nivell
de teràpia i salut ocular, ara.
Núria: avui dia intentem estar molt
al dia amb la maquinària, fem
retinografies... La medicina preventiva,
en podem dir: no és només comprar
les ulleres i prou; fem revisions molt
exhaustives, mirem fons d’ull...
Estel: intentar oferir tots els serveis per
mirar de prevenir que el client pugui
tenir un problema visual. N’hi ha
molts que passen desapercebuts perquè
no mostren símptomes. Intentem
prevenir i que a la llarga puguin tenir
un problema visual important. Els
intentem cuidar perquè això no passi!
O, si passa, enxampar-ho al més ràpid
possible.

• És assegurat, el relleu generacional?
Estel: sempre li dic [a la Núria] que
no em deixi sola, perquè és una
responsabilitat molt important! I és un
procés normal, que tard o d’hora haurà
de passar així.
Núria: jo sóc la quarta generació i ella
serà la cinquena. Ella introdueix la
teràpia, però vés a saber el dia de demà;
no sabem com pot evolucionar el món!
Ens anem actualitzant i posant al dia
en funció de les necessitats.
• I reptes de futur?
Estel: Tenim la sensació que potser a
la llarga, tot aquest món evolucionarà i
s’anirà perfeccionant molt. De moment,
intentem oferir tot el que podem.
Núria: Pensem que les ulleres existiran.
Potser no seran com ara, però existiran.
Estel: hi ha coses que, per molt que
ho intentis, no se solucionen operant,
sinó que necessiten una altra via
de tractament, i aquí és on entrem
nosaltres amb la teràpia visual.
Núria: I per últim, tenim la baixa visió,
per a gent gran que tenen un glaucoma
o una degeneració macular... L’Ivan
toca el tema de la baixa visió, a nivell
d’ajudes, de filtres, lupes... També està
fent una molt bona feina!

ENTITAT\\ AJUNTAMENT DE BANYOLES

Banyoles: natura,
cultura, esport i família

Banyoles, ciutat d’aigua, gaudeix d’un entorn natural i patrimonial únic que permet fer-hi activitats tot l’any.
RUTES
La situació i entorn de Banyoles ofereixen
un extens ventall de possibilitats d’apropar-nos a la natura, a la cultura i a la
història de la ciutat de l’aigua. Les rutes i
excursions que es poden fer són per fer a
peu o en bicicleta i captiven pel seu gran
valor (històric i natural) i bellesa.
ESPORT I NATURA
L’Estany és l’origen i el principal signe
d’identitat de la ciutat de Banyoles.
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Juntament amb la seva conca lacustre són
considerats com el conjunt càrstic més
extens de la península ibèrica i un espai
únic d’un gran valor geològic, ecològic,
paisatgístic i cultural.
Els valors naturals de l’Estany i el seu
entorn han estat reconeguts amb diverses figures de protecció. El 1992 va ser
inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) per la Generalitat de Catalunya; els anys 2000 i 2003, a nivell
europeu, va ser reconegut com a espai de
la Xarxa Natura i Lloc d’Interès Comunitari. Per altra banda, forma part del
conveni Ramsar que qualifica la zona
lacustre de Zona Humida d’Importàn-

cia Internacional.
S’organitzen més de 30 activitats esportives anualment entorn a l’Estany, nacionals i internacionals, entre elles, el
Campionat Europeu de Triatló i la Copa
Catalana BTT que està entre les sèries
mundials, així com altres activitats turístiques de natura i esport.
ART I CULTURA
Banyoles té 2 museus importants, el Museu Darder, que és un dels més antics de
les comarques gironines, inaugurat el
1916. Actualment, l’Espai Darder, acull
una col·lecció d’història natural que recrea la visió que es tenia de les ciències
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naturals del s. XIX i XX. Una altra part
del museu, l’Espai d’Interpretació de l’Estany, està dedicada a l’explicació i divulgació de la formació de la zona lacustre;
i el Museu Arqueològic, que acull una
extensa col·lecció provinent de diverses
excavacions de la comarca.
Altres espais culturals i turístics destacables a Banyoles de caire medieval, són el
Monestir de Sant Esteve on podem tro-

AJUNTAMENT DE
BANYOLES
Pg . de la Indústria, 25
17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50
www.banyoles.cat
comunicacio@ajbanyoles.org

bar l’arqueta de Sant Martirià del s. XV;
la Pia Almoina; la Llotja del tint i la Muralla, entre d’altres. També podem trobar
el Parc Neolític de la Draga, així com les
20 pesqueres que trobem dintre l’aigua de
l’Estany a la riba est i declarades Bé Cultural d’Interès Nacional (en la categoria
de Jardí Històric).
GASTRONOMIA
La gastronomia és una part important de
l’essència d’un territori. Banyoles té una
gastronomia molt característica, amb
més d’una trentena de restaurants, que
cal viure plenament en l’experiència de la
visita a Banyoles, no es pot deixar de fer
un bon àpat a la ciutat.
FIRES, MERCATS I COMPRES
La ciutat de Banyoles compta amb una
llarga tradició firal.
S’hi organitzen fires i mercats de tots els
tipus i temàtiques; alguns d’ells amb gairebé 40 anys de tradició.
Comptem amb 5 activitats firals consolidades: Firestoc, que és una fira comercial on es poden trobar articles de moda i
complements de la llar a preus molts rebaixats; la Fira Gartstròmia, que vol donar a conèixer la gastronomia i l’art de la
comarca del Pla de l’Estany; la Fira Medieval Fantàstica Aloja, que ens transporta
cada mes d’octubre a l’època medieval
banyolina; la Fira de Sant Martirià del

mes de novembre que té les seves arrels en
la fira ramadera i any rere any s’ha anat
consolidant agrupant la fira comercial Firestany, el mercat d’Artesania, la Fira del
Dibuix i la Pintura i la Mostra de Races
Autòctones Catalanes; i per últim, la Fira
de Nadal i Mostra d’Oficis Artesans, que
ens porta al mes de desembre en les dates
prèvies al Nadal activitats i tallers infantils relacionats amb les festes nadalenques, espectacles, mercat nadalenc i oficis
tradicionals antics de tots els temps.
El mercat setmanal es celebra a Banyoles
cada dimecres al matí. En aquest mercat,
que es celebra cada dimecres a la plaça
Major, plaça dels Turers i plaça de les
Rodes, hi trobem alimentació (fruita i
verdura, llegums, formatges, embotits,
peix...), parades de moda, de roba per a
la llar, de complements, etc.
A Banyoles hi predomina el petit comerç
de caire familiar i de productes artesans i
de proximitat. A través de l’Associació de
Comerciants es porten a terme actuacions
de dinamització comercial i turística a la
ciutat de Banyoles, en són un exemple, les
gangues al carrer, la campanya de Nadal
i les actuacions de promoció turística que
es va fent al llarg de l’any.

ALTRES ACTIVITATS D’OCI
A Banyoles hi ha un bon munt d’activitats a realitzar, visites guiades, viatge
amb la barca Tirona per l’Estany o el recorregut amb el tren turístic Tren Pinxo,
entre d’altres.
Des de fa uns anys Banyoles potencia el
turisme familiar a través d’una campanya
que ofereix descomptes en allotjaments,
restaurants i serveis, durant els mesos de
setembre a desembre, per les famílies que
vulguin venir a descobrir Banyoles i els
seus racons.
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ENTREVISTA\\ ÒSCAR RODRÍGUEZ, RISK MANAGER DE GRUPO PACC

Grupo pacc, a l’abast de totes
les empreses del ripollès
• L’empresari té consciència del risc?
La veritat és que som una societat reactiva,
més que proactiva, ja que no planegem mai la
nostra activitat empresarial pensant que d’ella
en neixen infinitat de riscos de caire jurídic,
físic-tecnològic i de molts altres tipus, que
poden afectar el nostre desenvolupament i la
continuïtat de la nostra empresa.
Per això, actuar de forma proactiva vers una
forma reactiva pot assegurar el futur de la
nostra empresa, una vegada s’hagi evidenciat qualsevol tipus de risc, i fins i tot prenent
consciència de l’existència dels riscos, podem
prendre decisions que eliminin la font de risc,
o en redueixen considerablement les seves
conseqüències.
Però, per a això, primer hem de tenir consciència del risc.
• Com prenem consciència del risc?
La consciència del risc ha de ser implícita
en la presa de decisions de l’empresari i, per
això, ell ha de plantejar-se, constantment,
quins són els riscos que es poden
desenvolupar durant l’activitat econòmica, de
qualsevol tipus, i quin impacte poden tenir en
el desenvolupament financer i estratègic, la
seva aparició.
Per tant, la primera tasca que ha de
fer l’empresari és analitzar tots els seus
processos productius, de gestió i presa de
decisió, i identificar quins són els riscos
que poden evidenciar-se, en qualsevol dels
processos, per tal de, posteriorment prendre
les decisions de transferència del risc,
majoritàriament al sector assegurador, o bé
realitzar la inversió necessària en eliminar
la font de risc, una vegada detectada,
o bé invertir en la minimització de les
conseqüències.
• Però per a això hi ha les assegurances, no?
Aquesta conclusió és del tot errònia. Pensar
que pel fet de tenir una assegurança ja s’han
transferit tots els riscos a l’assegurador pot representar posar en perill la inversió patrimonial-empresarial de l’empresari i la continuïtat
de l’activitat econòmica.
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El món de l’assegurança és un gran desconegut per a la major part dels mortals, i no
només desconegut, sinó molt feixuc, que requereix d’una atenció molt acurada, i que no
podem delegar en un tercer basant-nos, només, en la confiança.
Un contracte d’assegurances pot tenir 40 o
més planes, en el qual s’hi regulen infinitat de
conceptes i procediments que l’assegurat, és a
dir, l’empresari ha de conèixer, per tal, precisament de ser conscient de quins són els riscos
que l’empresa haurà d’assumir en cas que el
contracte d’assegurances no se’n fes càrrec,
per què contractualment no li correspondria.
A banda, el mateix contracte d’assegurances
exigeix el compliment d’uns procediments
que, en cas de no complir-se, farà ineficient
la transferència del risc per part de l’empresa
a l’assegurador.
• Com podem controlar que aquesta
transferència del risc sigui eficient?
Bé, com ja s’ha dit a l’inici, el primer que ha de
fer l’empresari és ser conscient de l’existència
de múltiples riscos derivats de l’activitat econòmica, i que es poden manifestar amb més o
menys freqüència, i amb mes o menys intensitat, i en qualsevol moment.
Presa la consciència de l’existència dels riscos,
s’haurà d’implementar en la seva organització
un mètode d’inspecció de les fonts de riscos,
d’identificació d’aquestes fonts i, finalment,
una vegada identificats els riscos, avaluar-los,
tant pel que fa a la probabilitat que apareguin,
com pel que fa a la intensitat amb què poden
aparèixer.
• I com es fa, això?
Mitjançant un protocol de gerència de
riscos amb el qual, de la mà d’un expert en
gerència de riscos, s’implementa en l’empresa
una metodologia d’inspecció, identificació
i avaluació de riscos i, posteriorment, una
vegada feta la fotografia de l’empresa,
es prenen les decisions oportunes de
transferència dels riscs i/o assumpció i, per
tant, eliminació i/o reducció del seu impacte.
Quan es decideix transferir els riscos és quan

s’han d’escollir, adequada i metòdicament, els
contractes d’assegurances que més s’ajustin
al perfil de risc de l’empresa i, especialment,
conèixer amb precisió quins són els
procediments de contractació i manteniment
d’una transferència correcta.
I aquest és un procés que no s’ha de fer
només inicialment, ja que l’empresa és
dinàmica i evoluciona i, per tant, el protocol
de gerència de riscos s’ha de mantenir i
actualitzar, com a mínim, una vegada a l’any.
• Qui ha de fer aquesta tasca en l’empresa?
La persona més adequada per coordinar el
procés serà el director general de l’empresa ja
que, en la majoria dels casos, serà també soci
i, per tant, involucrat en primera persona en
la protecció del seu patrimoni industrial però,
molt habitualment, aquest tasca es sol delegar
en el director financer o administratiu. Depenent, és clar, de la grandària de l’empresa.

grupo pacc OLOT
Plaça Catalunya, 6
17800 Olot
Tel. 972 27 47 58
Fax: 972 27 49 39
www.grupo-pacc.es
gpolot@grupo-pacc.es

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
qualitat-preu, 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
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ENTREVISTA\\ CAN PALAU, RIBES DE FRESER: 50 ANYS DE COMERÇ LOCAL

«Treballant moltes hores, i
amb producte de proximitat!»
• Van néixer fa 50 anys. Com va anar?
Vam pujar des de Sant Quirze, on hi
teníem el comerç (cansaladeria, comestibles, fruita i verdura...). Volíem posar
una botiga més gran i vam venir aquí
a Ribes. En tornar de la mili, vam començar a festejar. Ens vam casar i vam
anar tirant! Quan els fills van ser més
grans, va sortir aquest local, més gran,
per continuar la botiga. Si la filla i el
gendre no haguessin volgut seguir, nosaltres tampoc hauríem fet aquesta botiga! Nosaltres ara estem retirats (portem
53-54 anys!), però encara anem donant
un cop de mà!
• Com ha anat, el canvi de generacions?
La manera de vendre ha canviat molt!
Amb les balances, abans havies de
comptar a mà. La manera de comprar
la gent, també. Abans, treballàvem
amb un obrador molt petit, i ara el tenim gran. Canvia molt, la manera de
treballar d’abans amb la d’ara. També
es venia tot a granel. Recordo que marxaves al matí a arreplegar el bestiar per
aquestes muntanyes... a peu! Ara, totes
les cases de pagès tenen carretera! Ara,
fer de carnisser, si vols, t’ho porten tot
a casa. Quan vam començar nosaltres,
era molt dur!
• Quina ha estat la clau per mantenir-se 50 anys?
Treballant moltes hores, i amb producte de proximitat: tot carn de per aquí
i, sobretot, esmerçar-hi moltes hores!
Nosaltres havíem passat moltes nits de
la Festa Major de Ribes anant a treballar a l’escorxador de nit i, de matinada, posar-nos a la botiga i anar a
dormir al migdia! Això, ara, no es fa.
Hi ha més gent a l’obrador... Abans
ens ho fèiem molt sols, però ara hi ha
ajudants, treballadors. Aquí, quan tre34

Pere Colomer i Joaquima Palau, la tercera generació de Can Palau de Ribes de Freser

ballem més, és quan comença a arribar
la gent de segona residència a la Vall de
Ribes. Els agrada molt comprar el producte d’aquí, bo i natural. S’ha notat
d’uns anys enrere una davallada, però
ara s’està revifant. També hem treballat amb restaurants de tota la vida (els
del Sant Antoni o l’Hotel de Núria, per
exemple). Abans, per exemple, et demanaven els vedells sencers. Ara hi ha d’haver l’obrador, perquè te’l demanen tallat
i envasat. I aquí també va venir l’Enric
Camprubí, de Pirinat, a aprendre! Hi va
ser tres anys... i ara els va molt bé!
• De tot aquest temps, us quedeu amb
algun moment en concret?
Hem anat treballant tot aquest temps.
Quan vam fer el canvi de botiga ho
vam notar molt. Treballàvem molt, però
érem en un lloc molt petit. En canviar a
aquí, va ser una diferència molt gran! El
canvi va ser molt bo, i també ho vam fer
amb il·lusió, perquè els fills continuaven.
• Em poden explicar alguna anècdota?
Una de les primeres que recordo i que
em vaig quedar amb els ulls ben oberts.
Jo era molt jove, i va venir una senyora

gran que em va demanar un roquill de
llet. Resulta que un roquill és un petricó, i que ara es coneix com a un quart
de litre! Però sempre n’hi ha d’anècdotes: persones que et diuen que estan malalts, o que ja estan bé, o que es casa
la filla... És com una família, tot i que
abans ho era més.
• Fa poc els van donar el premi als 50
anys. Com ho valoren?
És molt maco, i va ser una festa molt
agradable. Ni ho sabíem, que ens ho
donarien! Quan ens van dir d’anar a
recollir el premi, vam dir que hi aniríem, però no ens esperàvem una festa tan
maca! Va estar molt bé. A 50 anys costa
d’arribar-hi!
• Com veuen el futur de Can Palau?
Molt bé! Tenen moltes ganes de treballar, fan moltes coses noves... El que ara
agrada. Rotlles, croquetes, moltes coses
preparades, canelons, embotits... Moltes coses! Però per exemple, la llangonisseta no pot ser sola. Almenys, n’hem
de tenir de tres o quatre classes més. De
temporada de bolets, de sobrassada i
mel, de rocafort...

CAN PINEDA, RIPOLL: 50 ANYS DE COMERÇ LOCAL //ENTREVISTA

«El millor moment és poder

obrir la persiana i dir ‘Bon dia!’»

Antonio Pineda porta 35 anys al capdavant de Can Pineda

• Com comença Can Pineda?
Des del 1967 que ens instal·lem al local on encara hi som, al carrer de Les
Vinyes. Però el negoci del pollastre ja
venia de temps enrere, amb una petita granja situada al carrer Progrés, i
ma mare venia els pollastres dissabte
al mercat en una parada. Venien pageses de tot arreu, i es posaven allà a
La Filera (tenia nom), des de can Munell, feia la volta per can Moreno i fins
a can Perla. Hi havia conills, pollastres... I ma mare tenia un racó allà on
ara hi ha el Gustos. Deuria començar
l’any 1962.
• I com arribeu al local?
Amb l’avançament industrial, hi havia
feina i Ripoll començava a fer pisos,
donar feina, a desenvolupar-se... El
meu pare va veure que la gent ja no
tenia temps de fer matança perquè havia de treballar i va començar a matar
els pollastres, i els vam començar a
vendre a la botiga. Jo tenia 12 anys en
aquella època!
• Com heu anat evolucionant?
Ma mare va començar amb pollastres

i conills; i a tallar el pollastre a peces,
com volia la gent. Abans, era endur-se
el pollastre viu, matar-lo a casa i cuinar-lo. La gent, mica en mica, només
volien una cuixa, o un pit... I ma mare
ho feia tot! Fins l’any 1981, quan la
vaig agafar jo. Casant-me amb la Roser, que venia d’una cansaladeria, vam
mirar d’arreglar la botiga, d’estar més
al dia, la vam remodelar totalment i
va venir una germana de la Roser, més
experta en fer l’embotit que feien amb
la sogra, i portaven la tradició de l’embotit tal com es feia a Sant Jaume de
Frontanyà, que la sogra és filla d’allà! I
amb una tia i una cosina, vam començar a fer més embotit. Després vénen
les elaboracions amb pollastre, conill,
porc, vedella, xai... Es va incorporar
tot! I ja vam passar a ser carnisseria.
• Hi ha hagut èpoques de més i de
menys?
Com tots els gremis, el dels carnissers
és dels que més ha rebut! Si comencem
a parlar d’epidèmies, de vaques boges,
de la febre porcina, de la grip aviària... Estem deixats de la mà de Déu

en aquest aspecte! El pollastre sempre
ha estat gairebé de primera necessitat.
• 50 anys al peu del canó. Quina és
la clau?
Sens dubte, la clau és la qualitat. Oferir un producte de qualitat amb un
servei el més immillorable possible,
però el primordial és tenir una bona
qualitat de gènere. Dins el món de la
carn, hi ha diverses especificacions;
sempre has de mirar de tenir la millor
al preu més just. Els duros a quatre peles no hi són! Però si tens bona qualitat i el preu és just, és tirar endavant. I
també hi ajuda el boca a boca.
• Us quedeu amb algun moment?
Tots els moments. Poder obrir les persianes al matí i saludar la gent que
sempre ve a primera hora... Aquest és
el millor moment de cada dia: poder
obrir la persiana i dir “Bon dia!”
• I alguna anècdota?
N’hem tingut moltes! Des que se’m
van deixar una criatura a la botiga
a una trencadissa d’ous monumental
d’un repartidor... Cada dia n’hi ha, la
gent t’explica coses... Fins i tot, un cop
em vaig trobar amb una noia que deia
que quan estava deprimida venia aquí
a comprar, perquè sempre li explicava
algun acudit i li aixecava l’ànim! Tinc
la “mala fama” d’anar sempre amb un
peu fora de camí! Sempre has de tenir
un somriure i un bon caràcter, encara
que estiguis gemegant per dins!
• Us han distingit fa poc pels 50
anys. Com ho valoreu?
50 anys són molts anys! Ho valorem
amb una mirada enrere; perquè tu vas
fent cada dia però no penses que has
fet 50 anys; vas mirant què fas, què
podràs fer l’endemà... Si tens feina, i
és agradable, vas fent!
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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

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

ENTREVISTA\\ ISERN JOIERS, JOIES ARTESANES DE PRIMERA QUALITAT

«Per regalar a gent de fora, es

presenta com un obsequi d’aquí!»
• Tenia ja clar que volia ser joier?
Tenia clar que volia treballar amb
les mans i fer alguna cosa artística!
Al batxillerat artístic, passes per tots
els tallers. Jo tenia en ment potser
fer escultura, perquè treballes amb
les mans... Però, en passar per joieria, em vaig adonar que allò era el
meu ram! M’hi trobava molt més còmode, amb formats petits més que
en els grans.
• Quan sorgeix la idea de
col·leccions de joies basades en el
Ripollès?
Són coses que portes a dins, i les
col·leccions surten sempre a partir de coes que t’impacten al seu
moment. N’hi ha que t’han impactat fins i tot abans de ser de l’ofici!
Quan tens una feina que t’agrada
molt i canalitzes tot el que vols ser,
et surten coses que potser tenies a la
recambra. Aquests col·leccions del
Museu, de la comarca... Venia ja de
petit, és clar! Anava moltes vegades
al Museu, i em quedaven imatges... I
quan es va reobrir el Museu, vaig començar la primera col·lecció, la dels
pastors. Vaig treballar el tema de les
marques, els collars musicats... I així
va començar la primera! I les armes,
la decoració de les armes... És un
tema infinit, hi ha moltes coses!
• Les col·leccions sempre són basades en el Ripollès?
De fet, no! Abans havia fet alguna
cosa del Romànic, o peces de la natura (escorces, pedres...). Les fonts
d’inspiració normalment són coses
de la natura o fetes per l’home. El
que tinc més a prop, el que interioritzo més és el que faig. I porta un
plus afegit! Ara, per exemple, estic
fent una col·lecció –que constarà de
38

diverses col·leccions més petites–
a partir de coses d’Islàndia. L’any
passat vaig estar-hi, i em va impactar molt! És un lloc brutal a nivell
de natura, de fotografia, de colors,
d’imatge... No hi anava per a això,
sinó de vacances! Però allà hi comences a veure coses, i penses “aquí
em sortirà una col·lecció, i allà una
altra”. Ara he fet una primera col·
lecció de les platges negres d’Islàndia. Intentaré fer una sèrie de peces
del país. La inspiració surt de molts
llocs, de moltes coses... Però la majoria surten de coses de la comarca.
• Han tingut volada, les col·
leccions?
Sí! Sobretot el tema dels pastors, de
les armes, del Romànic... Han funcionat molt bé! Perquè la gent ho veu
com quelcom molt proper, molt nostre... Té un valor afegit! En el meu
cas, des del disseny fins a l’últim acabat ho fem aquí a Ripoll. A part del
plus, si són coses relacionades amb

la nostra història o la nostra natura,
als d’aquí els fa molta gràcia! Fins i
tot per regalar a gent de fora, es presenta com un obsequi d’aquí!
• Són aquestes col·leccions un complement a la tasca diària?
Són un complement, però important! A diferència d’altres botigues
de joieria més convencionals, que
compren i venen, jo m’ho faig pràcticament tot! I he de mirar de tenir tot
un ventall de col·leccions diferents,
sempre amb el teu estil i la teva empremta, i a part de vendre-ho a les
meves botigues de Ripoll i Vic, també ho venem a altres botigues a través d’un representant. Exportem el
que fem a la comarca a altres llocs
de Catalunya o Espanya!
• Hi ha alguna altra col·lecció en
cartera, ara mateix?
Ara estic molt centrat en aquesta
col·lecció d’Islàndia. Ja quan hi vaig
anar ja les veia, les col·leccions, però
hi havia altres coses pendents. Ara,
un any i escaig més tard, les estic
traient perquè necessito buidar-ho!
I sempre hi ha coses a la recambra.
D’inspiració amb coses del Museu,
n’hi ha molta! I, fora del Museu,
pots buscar dins l’arquitectura de la
comarca i fins a moltes altres coses.
• Es queda amb alguna col·lecció
en concret?
Normalment, la que tens més valorada és l’última que fas. A part de
les col·leccions, també hi ha una sèrie de peces que són peces úniques,
que les fem a part. D’aquestes sí
que n’hi ha que sap greu haver-se’n
de desprendre. De vegades, per alguna peça de la qual no tenia foto,
truco al client i li demano una foto
per al record!

ESTANISLAU VAYREDA, REGIDOR DE PROMOCIÓ D’OLOT //ENTREVISTA

«Ara, segurament, el gran repte és
que hi hagi una pujada de salaris»
• Quin és el suport a les empreses que es
fa des de l’ajuntament d’Olot?
A l’Àrea d’Empresa hi tenim concentrada
molta petita i mitjana empresa, la que és
majoritària a la ciutat; una gran empresa
necessita menys dels recursos que li pugui
aportar l’ajuntament. Si les grans empreses tenen tractes amb l’ajuntament, és per
qüestions urbanístiques, d’ampliació...
Els serveis del dia a dia, tenim concentrada tota la petita i mitjana empresa; tant
del sector industrial –sector plàstic, sector
tèxtil...– i el sector turístic i de serveis, comercial, al qual també intentem donar-li
suport: des de formació, infraestructures
que necessiten (empreses o emprenedors
que cerquen locals per implantar-se, els
podem ajudar a buscar-ne); tenim un web
on hi ha totes les parcel·les i naus industrials de la comarca; i també hem treballat tems de fibra òptica en polígons que
ho necessitaven, formació, buscar professionals...
• Pel que fa a sòl industrial, es dóna
facilitat a la instal·lació d’empresaris a
Olot?
Es treballa a nivell comarcal, perquè la
disponibilitat de sòl que té la ciutat, per
acollir grans empreses és limitat. Hi ha
naus buides, però d’una dimensió més
reduïda, i algunes parcel·les de dimensions petites. Per a grans ampliacions, hi
ha una visió comarcal, el Consorci Dinamig, i el web que comentava on hi ha la
informació de polígons i de naus. Hem de
tenir una visió més comarcal per a grans
ampliacions, és evident.
• Es participa, aleshores, en associacions
d’altres comarques, com el clúster de la
carn?
El Clúster Innovacc es troba principalment a Olot i agrupa empreses del sector
carni de tot Catalunya. També hi ha administracions, l’ajuntament hi participa...
I el que fan, sobretot, és treballar i desen-

volupar projectes d’innovació relacionats
amb el sector carni, que necessiten les
empreses mateix. Tot i que hi participa
l’ajuntament, té una estructura pròpia.
• També heu impulsat l’emprenedoria a
través de la Setmana de l’Emprenedoria;
quina és la finalitat d’aquestes jornades?
Hem passat uns anys en què l’emprenedoria era per a gent que estava a l’atur, sense
feina, i que com a alternativa pensava a
muntar un negoci. Això, per sort, ha anat
canviant. Nosaltres el que volíem era desenvolupar l’emprenedoria des d’un punt
de vista de la intraemprenedoria (de la
gent que ja té empresa i que volen muntar
un negoci, o expandir-se). Per això hem
fet la Setmana de l’Emprenedoria, que
vol ser una reflexió durant una setmana
dels diferents models d’emprenedoria, de
relacions amb els empresaris més joves,
de fomentar la coneixença entre empresaris joves i sèniors... S’ha fet un treball
d’emprenedoria a molts instituts de secundària; fem els premis 100% Emprenedors, que volen ser un reoneixement a
iniciatives empresarials emprenedores...
Hem intentat canviar una mica aquest
paradigma de l’emprenedoria.
• Està content, dels resultats de totes
aquestes accions?
La veritat és que sí! En general, hem
passat els anys de crisi raonablement bé;

sobretot gràcies a empreses i treballadors de la comarca. Tenim un bon teixit
econòmic; som uns privilegiats per ser
on som: gent qualificada, empreses molt
fortes econòmicament que han aguantat molt bé... Crec que l’esforç que hem
fet a l’ajuntament també ha influït molt
en el sector serveis, en l’aspecte turístic i
comercial. Entre tots hem aconseguit no
només que es mantingui, sinó que es potenciï molt. A tot arreu s’ha reduït l’atur,
però a Olot és de les ciutats on més s’ha
reduït. Som al 7-8% quan fa quatre anys
estàvem al 15%. Estem raonablement
contents de com han anat les coses, de la
col·laboració amb els sectors comercial,
empresarial, d’hostaleria... Hi ha hagut
bona entesa i hem pogut treballar de forma col·laborativa. Ara, segurament, el
gran repte és que hi hagi una pujada dels
salaris. Hem apujat l’ocupació, però hem
de millorar la qualitat. No podem fer que
la gent continuï cobrant els sous que cobra. Durant alguns anys, la gent ha hagut
de fer un esforç; però ara que les coses
s’estan recuperant, el sector econòmic ha
d’entendre que, si volen seguir tenint gent
amb talent, gent jove, gent que s’està formant... a les empreses d’Olot i la Garrotxa, indubtablement hem de millorar les
condicions econòmiques.
• De quina manera hi han ajudat les
comunicacions?
És veritat que, en aquests cincs anys, tant
Bracons com la millora de l’autovia amb
Banyoles ha transformat Olot. No haguéssim pogut passar tan bé la crisi si no fos
per la millora de les comunicacions. Ha
estat clau per a l’arribada del sector turístic, comercial, industrial... Fins i tot, per
a la captació de treballadors, per exemple, d’Osona. Tenir Osona o Granollers
a prop, fa que molta gent pugui venir a
treballar a la Garrotxa. Les comunicacions han estat essencials.
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