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L’agricultura
i la ramaderia
a Catalunya:
tenacitat en
temps de canvis

L’increment de les exportacions i de la producció ecològica obre
noves possibilitats per al sector. El pes relatiu de l’agricultura i
la ramaderia sobre el gruix de l’economia catalana, tot i ser poc
significatiu —actualment, al voltant del 2,5 % del PIB—, no difereix
de les dades inherents a bona part dels països postindustrials,
ni desvirtua la gran importància estratègica que té aquest
àmbit a l’hora de garantir el desenvolupament autosuficient

Avui en dia, el millor que tenim

del territori. De la mateixa manera, tampoc no hauria de fer

és saber donar un bon servei i

oblidar que aquest àmbit aglutina subsectors productius que

una millor garantia.

gaudeixen d’una forta implantació als mercats internacionals

Desde l'equip de Ona Fruit,

—com ara el cava, el vi, l’oli d’oliva, la fruita dolça, el porcí o els

S.L.U. (Central Boira) us volem

derivats carnis—, ni fer perdre de vista la riquesa que genera de

agrair la vostra confiança.

manera indirecta. Aquest últim punt es reflecteix en l’informe
El valor ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya, impulsat
per la Fundació del Món Rural i presentat el passat mes de març,
on es recull que el valor de les funcions ambientals i socials del
sector agrari i forestal equivalen al 3,75 % del PIB del Principat.

Calendari
Al gener, calçots de l’hort.
Al febrer, espàrrecs de marge.
Al març, les faves tendres.
Al abril, les cireres primeres
Al maig, maduixes vermelles.
Al juny, albercocs i nespres.
Al juliol, prunes de colors.
Al agost, ametlles i nous.
Al setembre, el raïm més dolç.
Al octubre, el rovelló del bosc.
Al novembre, castanyes torrades.
Al desembre, prunes dins del pollastre.

Igualment, no s’ha d’oblidar que aquest sector vertebra
l’economia de les àrees rurals de Catalunya, que representen el
89,4 % de la superfície i que concentren una cinquena part de la
població catalana.

Branques principals de
l’agricultura i la ramaderia a Catalunya
• Agricultura i

• Cereals i herbacis

• Fruita seca

• Cítrics

• Genèrics

• Agroturisme

• Conills

• Horta

• Apícola

• Equí

• Integració

• Arròs

• Farratges

• Oli

• Aviram

• Flor i planta ornamental

• Oví

• Boví de carn

• Forestal

• Porcí

• Boví de llet

• Fruita dolça

• Vinya

ramaderia ecològica

Font: Unió de Pagesos

C. Sau, 9.
08503 Gurb (Barcelona)
Tel. 93 889 29 23
Fax 93 886 05 03
onafruits@hotmail.com
centralboira@hotmail.com

Servei i transport diari.
Venta a l'engròs
i al detall.
Horari:
de dilluns a divendres
de 6 a 13 i 15 a 19
dissabtes de 6 a 11.
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del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Ru-

En el cas concret de l’agricultura, una de les especificitats

ral (FEADER) per al període 2007-2013 —circumstància

és que el percentatge de sòl adreçat a aquesta activitat

que a Catalunya podria comportar que se n’estanqués

és netament inferior a la mitjana de l’Estat espanyol i

el creixement—, l’enduriment de les condicions perquè

de la Unió Europea, ja que no supera el 33 % de l’exten-

les entitats financeres concedeixin crèdits o la vigència

sió total de Catalunya —el 25 % es destina a conreus de

d’estàndards de qualitat més baixos en uns altres països

secà, mentre que el 8 % restant l’ocupen els de regadiu.

europeus. Aquest últim escenari es tradueix en la neces-

En qualsevol cas, l’agricultura del Principat destaca per

sitat de menys controls i, per tant, en menys costos pro-

un alt nivell tecnològic, de mecanització i d’especialitza-

ductius repercutits en el preu final del producte. A més,

ció, així com per una productivitat relativament elevada.

l’estudi remarca que es tracta d’un àmbit molt depen-

D’altra banda, cal subratllar una demanda creixent dels

dent de les fluctuacions dels preus dels combustibles,

seus productes, motivada majoritàriament per les ne-

l’encariment o abaratiment dels quals té una gran reper-

cessitats de la indústria agroalimentària, amb la qual ha

cussió en els costos productius. Sense anar més lluny,

creat fortes sinergies econòmiques.

l’organització agrària Joves Agricultors i Ramaders de

Al seu torn, i malgrat que constitueix una activitat im-

Catalunya (JARC) va alertar al febrer passat d’un incre-

portant en moltes comarques, l’activitat ramadera tam-

ment del 27 % en el preu del gasoil agrícola respecte del

bé té un pes relativament petit en el marc de l’economia

gener del 2010, bo i comminant el Ministeri d’Economia i

catalana, ja que representa només el 0,5 % del PIB català

Hisenda a establir el gasoil professional agrari.

i ocupa menys del 3 % de la població activa. El subsector

Per la seva banda, Unió de Pagesos va denunciar al març

més important és el porcí, seguit a molta distància del

d’enguany que el retard del Govern català en la tramita-

boví, l’oví i les granges avícoles, per aquest ordre.

ció dels ajuts a les assegurances agràries per al 2011 estava provocant un encariment del preu de les pòlisses que

Afrontar les dificultats

han de pagar els productors a l’hora de contractar-les.

A banda dels problemes derivats de la crisi econòmica,

El malestar del sindicat també es va fer extensiu al Mi-

l’agricultura i la ramaderia catalanes també han de fer

nisteri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), el

front a uns altres handicaps, que, molt sovint, presenten

qual estaria destinant a la reestructuració de la vinya un

una base estructural. Pel que fa a l’activitat agrícola, els

32,4 % menys de fons que els previstos al Pla de Suport

més importants han estat plasmats per l’informe sec-

Nacional per al 2011.

Segons JARC, l’augment del
preu dels cereals al llarg
del 2010 —en els darrers
sis mesos el cost s’ha
duplicat— posa en perill
la viabilitat del 25 % de les
6.400 granges porcines
existents a Catalunya”

jordi cabanas

E

Cèlia Roca

publicat al desembre del 2010. Entre les febleses identi-

El preu dels cereals i la llet

ficades, aquest treball posa l’èmfasi en l’abandonament

Les problemàtiques assenyalades, però, no només afec-

progressiu de les zones rurals des del punt de vista de-

ten l’agricultura, sinó que també tenen un impacte direc-

mogràfic, l’envelliment dels professionals que treballen

te sobre la ramaderia. En aquest sentit, l’encariment de

al sector —en el cas de l’Estat espanyol, només un 4,5 %

les matèries primeres durant els anys 2007 i 2008 va ser

dels agricultors tenen menys de 35 anys—, la reducció

especialment colpidor per a les explotacions ramaderes,

jordi cabanas

torial Agricultura i pesca, elaborat per Barcelona Activa i
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Catalunya ja aplega més de
1.000 productors inscrits
en l’agricultura ecològica,
incloent-hi productors
vegetals i ramaders”

ciades pel sindicat, aquest sector ha comptabilitzat unes

al llarg de tot el 2010 reflecteixen un increment de l’1,23 %

pèrdues globals de 312 M€ en els darrers quatre anys. En

respecte de l’exercici anterior.

un intent de posar fre a aquesta tendència, el sindicat ha
demanat a la ministra del MARM, Rosa Aguilar, que pres-

Agricultura ecològica i altres reptes de futur

sioni la Unió Europea per impulsar mesures adreçades a

La previsió de la Comissió Europea pel que fa als lactis,

“pal·liar i reduir l’elevat cost de les matèries primeres”.

però, no és l’única dada positiva dels darrers dies pel que

que encara pateixen les conseqüències del trasbals. Un

Una situació similar es dóna entre els productors de llet,

fa al sector agrícola i ramader. De fet, el Departament

dels casos més dramàtics el va protagonitzar la ramade-

col·lectiu que també lluita per deixar enrere un perío-

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-

ria bovina catalana el 2009, quan l’increment dels preus

de marcat per dades clarament adverses: en els últims

tural (DAR) de la Generalitat de Catalunya va fer públi-

dels cereals va comportar una reducció d’un 20 % en el

nou anys, el 60 % de les granges de llet catalanes s’han

ques el mes de març les dades estadístiques que certifi-

volum de bestiar respecte de l’any anterior, segons les

vist obligades a tancar, i el consum d’aquest producte

quen el lideratge de Catalunya a l’Estat espanyol pel que

dades facilitades per l’Associació Espanyola de Produc-

ha caigut un 20 % entre el 2005 i el 2010. Tanmateix, el

fa al creixement de la producció agroalimentària ecolò-

tors de Boví de Carn (Asoprovac).

darrer informe trimestral de la Comissió Europea permet

gica (PAE). Durant el 2010, la superfície de cultiu va aug-

JARC tem que la situació descrita pugui repetir-se en el

albirar la llum al final del túnel, ja que assevera que la si-

mentar un 16,77 % respecte del 2009, fins a situar-se en

2011, durant el qual els preus dels combustibles s’han dis-

tuació dels lactis ha millorat en relació amb l’estudi que

83.506 hectàrees. El conreu majoritari era el de les pas-

parat com a resultat del conflicte libi. Fins i tot, l’organit-

es va presentar al desembre passat. Segons els resul-

tures, els prats i els farratges, que representen el 60 % del

zació va més enllà, en recordar que l’augment del preu

tats presentats, els preus abonats als ramaders al llarg

total. Més significatiu va ser l’increment de la ramaderia

dels cereals al llarg del 2010 —en els darrers sis mesos el

del 2010 van ser un 15 % més elevats que els del 2009. A

ecològica, que va augmentar un 23,68 % i que a les aca-

cost s’ha duplicat— posa en perill la viabilitat del 25 % de

més a més, aquest document assegura que el 2010 va

balles del 2010 es traduïa en 491 explotacions ramaderes.

les 6.400 granges porcines existents a Catalunya, el 70 %

ser un bon període per a les exportacions intraeuropees

El vaquí de carn és l’activitat principal, amb 278 explotaci-

de les quals es dedica a l’engreix d’animals. En paraules

pel que fa a alguns derivats de la llet i per a la producció

ons —creix un 16,32 % respecte del 2009—, seguit de l’oví

del sindicat, l’augment dels farratges ha comportat que

d’aquesta matèria primera, que experimenta un creixe-

de carn amb 78 explotacions —i que el 2010 va enregistrar

els ramaders tinguin pèrdues d’entre 13 i 15 € per cada porc

ment constant des de fa un any. També s’hi destaca un

un augment anual del 34,48 %. Avui, Catalunya ja aplega

que envien a l’escorxador, import que no pot ser repercu-

increment de la demanda i dels preus, que augmenten

més de 1.000 productors inscrits en l’agricultura ecològi-

tit en el preu de venda de la carn. Atenent les xifres anun-

en comparació amb el 2009. Així, les xifres acumulades

ca, incloent-hi productors vegetals i ramaders.

recanvis adaptables a

tractors

www.recanvisalbareda.com

Totes les marques

Recol·lectores i
empAcadores
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Balmu,

especialistes
en la creació
de maquinària
agroindustrial

Adriana Delgado

B

Balmu Muntatges Agroindustrials SL és una empre-

senvolupés amb èxit com a fabricant de maquinària

Balmu Muntatges Agroindustrials SL treballa a tot

sa especialitzada en la fabricació de maquinària per

pròpia.

l’Estat espanyol. Té instal·lacions amb maquinària
d’última generació i les millors eines de disseny,

a la indústria agroalimentària, i està instal·lada al
Fabricació de maquinària agroindustrial

com ara l’AutoCAD i el Solid, programes de disseny

A més d’assessorar, Balmu projecta, dissenya, fabri-

assistit per ordinador per a dibuix en dues i tres di-

Una mica d’història

ca i munta tota classe de maquinària de transport

mensions.

La companyia va ser formada el 2004 a la població

i elevació de matèries primeres destinades a l’ali-

de Térmens per dos socis que ja provenien del sec-

mentació humana i animal: transportadors de ca-

Més informació a:

tor agroindustrial i que sumaven més de quinze

denes, de paletes i caldereria en general.

Balmu

polígon industrial La Noguera, de Térmens (Lleida).

Montajes Agroindustriales

anys d’experiència.

Polígono Industrial la Noguera

Inicialment, Balmu es va dedicar a prestar serveis

sarials i ha introduït els seus productes i serveis en

25670 Térmens

a altres empreses i a instal·lar muntatges agroin-

nous sectors. Per exemple, també produeix maqui-

Tel. 973 18 06 80

dustrials, però les creixents peticions de la clientela

nària per a fàbriques de farines panificables, pinsos

A/e balmu@balmu.com

van fer que apostés per un nou enfocament i es de-

compostos i biomassa.

www.balmu.com

Fotografies: Balmu

Balmu ha sabut adaptar-se a les necessitats empre-

Instal·lació per a mescles de farines.

Instal·lacions de Balmu.

Instal·lació per a pellets de fusta.
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programa consisteix en un curs d’emprenedoria en vaquí
de llet, en el qual col·labora la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC), diverses empreses locals
i l’Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic (IMPEVic). Durant les classes, a les quals assistiran una trentena de joves, s’abordaran qüestions com ara la gestió
tecnicoeconòmica, l’àmbit productiu del sector vaquí
de llet, el cooperativisme i l’agricultura en grup. Aquesta acció se suma als cursos d’emprenedoria ja iniciats,
dedicats a la producció agrària ecològica —a l’Escola de
Capacitació Agrària (ECA) de Manresa— i a la fructicul-

Jordi cabanas

tura —a l’ECA de l’Empordà (2a edició) i a l’ECA d’Alfarràs
(3a edició). A més, durant el 2011 també es duran a terme
els seminaris d’emprenedoria següents: en viticultura i
cellerisme —a l’ECA de l’Empordà—, en fructicultura —a
l’ECA d’Alfarràs—, en porcicultura —a l’ECA de Tàrrega—,
en oleïcultura —a l’ECA de les Borges Blanques— i en viSense deixar de banda la importància d’aquestes dades,

d’abril, el Mercat del Ram de Vic, que acollirà conferènci-

verisme —a l’ECA de Santa Coloma de Farners.

però, un altre dels desafiaments és la promoció i l’ober-

es dedicades al sector ramader.

En l’apartat de subvencions, fins al 30 d’abril romandrà

tura dels productes agrícoles i ramaders als mercats

Des d’un punt de vista més general quant a eix temàtic,

obert el termini per a sol·licitar l’ajut de pagament únic.

forans. Una assignatura que, en qualsevol cas, s’està

també cal fer esment de la fira alimentària Festast, que

Es tracta d’una ajuda a la renda dels agricultors que té

implementant amb èxit: la taxa de cobertura de la ba-

va tenir lloc a Tortosa de l’11 al 14 de març i que va estar

com a finalitat fomentar una agricultura més sostenible

lança agroalimentària catalana s’ha multiplicat per dos

centrada en el foment del consum de productes de pro-

i orientada al mercat, i oferir un suport directe a l’agricul-

en els últims 25 anys: ha passat del 37,3 % de l’any 1986 al

ximitat. Pel que fa a aquesta qüestió, Jordi Borja, director

tor i no a la producció.

80,1 % del 2010. Aquesta circumstància, que dóna fe d’un

de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme de la UOC,

Per a obtenir més informació sobre els cursos i l’ajut

increment de la competitivitat, es deriva d’un augment

posa l’accent en la importància del comerç basat en la

especificats (així com d’altres que es puguin convocar

de les importacions en només un 3 %, dada molt inferior

producció local com a “element d’animació urbana i de

properament), es recomana visitar el lloc web del DAR

a la de les exportacions, que han crescut un 14 %. Concre-

convivència”, i assegura que contribueix a la “concreció

(http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR), concreta-

tament, l’àmbit de la carn i els elaborats carnis, sobretot

d’una oferta diversificada en un espai reduït”. Al seu torn,

ment l’apartat “Serveis i tràmits”.

el porcí, és el que ha evidenciat un increment més alt. A

Borja considera que el comerç de proximitat “ajuda a re-

Per la seva part, el MARM convoca subvencions anuals

més, també han millorat altres capítols tradicionalment

fermar el sentit de pertinença i a lluitar contra l’estan-

adreçades a la promoció de les dones rurals (el termini

exportadors, com ara el de fruites, vi o cava i olis.

dardització de la producció, derivada de la globalització”.

s’acaba el 7 d’abril). Les ajudes s’aplicaran en el desenvo-

Un bon aparador per a fomentar aquests escenaris i do-

Finalment, l’expert adverteix sobre la “necessitat d’inte-

lupament de projectes centrats en l’assessorament per

nar-hi continuïtat són les fires sectorials, esdeveniments

grar el medi natural en els espais urbans” i insta les ad-

a crear empreses innovadores en l’entorn rural. Se’n po-

que també constitueixen una oportunitat per a inter-

ministracions a implicar-s’hi. “No n’hi ha prou amb bons

dran beneficiar associacions, fundacions, federacions

canviar experiències professionals i per a esbrinar les

desitjos”, explica a aquesta revista.

i altres agrupacions de dones del món rural. Per a sa-

tendències del sector. En les darreres setmanes, les més

ber-ne més detalls i conèixer altres ajuts, es pot consul-

remarcables han tingut com a protagonista el porcí; han

Formació i ajuts de l’Administració

tar el web ministerial: http://www.marm.es.

destacat la 139a Fira de Sant Josep de Mollerussa, on es

Amb el propòsit d’impulsar els sectors esmentats, les di-

En un context de crisi global, oportunitats com les des-

van debatre les estratègies del sector porcí europeu en

ferents institucions públiques posen en marxa diverses

crites —unides a una aposta decidida per l’exportació i la

el nou context econòmic global, o el congrés internacio-

accions formatives i ajuts econòmics.

innovació— constitueixen la principal taula de salvació

nal Europorc, celebrat a Vic i consolidat, només amb nou

Dintre del primer grup, una de les iniciatives més recents

per a un sector petit en termes d’importància econòmi-

anys d’existència, com un dels referents per als produc-

ha estat promoguda pel DAR, amb l’objectiu d’esperonar

ca, però vital a l’hora de garantir els recursos més bàsics

tors de porcí d’arreu del continent. S’hi sumarà, del 15 al 17

la capacitació en el sector carni a la comarca d’Osona. El

per a qualsevol país. •

Explotacions Ramaderes La Riereta t’ofereix la millor carn de vedella i de pollastre

Venda de vedella de qualitat extra

Carn de pollastre.
Codi Sanitat:
E10 00541/B

Vedella envasada al
buit en lots de 5 i 10 kg
entrecot, ﬁlet, bistecs,
hamburgueses, xurrasco,
escalopa.

T'ho portem a casa!

687 548 466

www.vedelladeperafita.com

Eix professional

Vedella de Peraﬁta

Carn de vedella.
NÚM RSIPAC:
10-07826/CAT
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Una formació
de qualitat consolida
el futur professional
A l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida
s’imparteixen 5 graus i 10 màsters oficials sobre temàtiques agràries, alimentàries,
forestals i biotecnològiques.

Adriana Delgado

L’

L’ETSEA és el principal campus agroalimentari i forestal de Catalunya des de 1972. És el resultat de 40 anys
de concentració d’esforços, també del Centre UdL-

• Màster Forestal Europeu
(internacional i Erasmus Mundus)
• Recerca en Sistemes i Productes Forestals

IRTA i de serveis tècnics centrals del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi

L’ETSEA és el campus de Catalunya que aconsegueix

Natural de la Generalitat de Catalunya. Ha tingut un

més recursos competitius per a la recerca en l’àm-

creixement continu, i actualment s’hi imparteixen

bit de les ciències de la vida. Els investigadors que

estudis de qualitat contrastada adaptats a l’Espai

hi treballen han estat premiats amb una advanced

Europeu d’Educació Superior, internacionalitzats i

grant del European Research Council (2010), amb el

en estreta relació amb l’empresa. Disposa de labora-

Premi ICREA Acadèmia (2009) i amb la Medalla Nar-

toris i seminaris adaptats a les noves tecnologies, en

cís Monturiol (2002 i 1999). Estan organitzats en 16

què es pot fer classes teòriques i pràctiques en grups

grups de recerca reconeguts per la Generalitat, i tre-

reduïts i una avaluació contínua de l’ensenyament-

ballen en els àmbits següents:

aprenentatge. S’hi imparteixen 5 graus i 10 màsters

• Agronomia i qualitat de cultius extensius

oficials sobre temàtiques agràries, alimentàries, fo-

• Biotecnologia vegetal aplicada

restals i biotecnològiques (ciències de la vida).

• Control integrat de plagues
agrícoles i forestals

Graus oficials de l’ETSEA:
• Biotecnologia

• Dinàmica de C i N en sistemes agrícoles
extensius en zones mediterrànies

• Ciència i Salut Animal

• Economia de l’aigua

• Ciència i Tecnologia d’Aliments

• Fertilitat i manteniment de la

• Enginyeria Agrària i Alimentària

gestació en vaquí de llet

• Enginyeria Forestal

• Fisicoquímica de sistemes

Els màsters permeten adquirir una formació avança-

• Interaccions planta-microorganisme-vector

da de caràcter especialitzat i/o multidisciplinari, en-

• Malherbologia i ecologia vegetal

focada a l’especialització professional o a la iniciació

• Millora genètica de cultius

en la recerca.

• Millora genètica i gestió del porcí

macromoleculars d’interès ambiental

• Postcollita
Màsters oficials de l’ETSEA:

• Producció forestal

• Enginyeria Agronòmica

• Sòls i aigües

(amb atribucions professionals)
• Gestió de Sòls i Aigües
(coordinat per la UdL; hi participen: UB, UAB i UPN)

• Tecnologia de productes vegetals
• Tecnologies innovadores per a l’obtenció
d’ingredients i productes alimentaris

• Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
• Plant Breeding (internacional; organitzat amb el IAMZ)

L’ETSEA té convenis amb 192 universitats europees

• Protecció Integrada de Cultius (hi participa l’UJI)

de 127 països (programa Erasmus), programes d’in-

• Recerca en Sistemes de Producció Agroalimentària

tercanvi i mobilitat amb universitats dels Estats

• Sanitat i Producció Porcina

Units i Llatinoamerica i acords de col·laboració do-

(coordinat per la UdL; hi participen: UAB, UZ i UPM)

cent amb més de 200 empreses a l’any. •

• Integrated Planning for Rural Develop-

“La missió principal de les universitats és la for-

ment and Environmental Management

mació, i la millor eina formativa és la recerca”,

(internacional; organitzat amb el IAMZ)

Richard E. Ernst (premi Nobel de Química).

Més informació a:
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 973 702 089
www.etsea.udl.cat

Fotografies: ETSEA

• Enginyeria Forestal (amb atribucions professionals)
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Recuperar l’experiència com a valor
A les empreses sovint es parla de la necessitat de gestionar el coneixement i de procediments, però poques vegades del paper que
té l’experiència en l’èxit de qualsevol projecte. Parlar de l’experiència porta a considerar un seguit de valors com la modèstia, la
flexibilitat, la diversitat, la cultura de l’esforç i fins i tot aprendre a acceptar els errors.

L’
Redacció

L’experiència és bàsica perquè qualsevol activitat tin-

ves perquè facin un recorregut llarg a l’empresa —per-

falta espais per a l’aprenentatge pràctic i una certa

gui èxit. Estem parlant de coneixement i habilitats

què puguin agafar experiència—: tot no es pot tenir.

estabilitat en els llocs de treball per poder formar una

que es guanyen a partir de la repetició i de l’exposició

Valorar l’experiència a l’empresa vol dir també valo-

persona en qualsevol ofici. El coneixement teòric no

a unes circumstàncies que ens obliguen, per assaig i

rar la diversitat. A les organitzacions són necessaris

serveix per a res sense l’experimentació i la pràctica,

error, a modificar comportaments per poder donar

diferents punts de vista i cal saber treure el millor de

els discursos són buits si no s’han contrastat amb la

solucions efectives als problemes. Podríem dir que és

cada persona. L’experiència vital de persones que han

pràctica i el dia a dia. Valorar l’experiència vol dir ac-

el coneixement vestit de roba de feina. En una empre-

viscut situacions difícils pot ser molt útil en moments

ceptar que fa falta un quant temps perquè les coses

sa o en qualsevol projecte, valorar l’experiència pot

de crisi com l’actual. Sembla com si en èpoques de bo-

madurin.

implicar moltes coses més.

nança i creixement el currículum i el potencial fossin

Segons les teories actuals sobre aprenentatge, el cer-

Moltes vegades hi ha responsables d’equips de tre-

fonamentals, ja que es tractava de créixer sense mi-

vell humà adult és capaç de modificar les connexions

ball que, tot i tenir uns bons coneixements teòrics,

rar enrere; en canvi, davant de dificultats i situacions

entre les neurones com a resultat de l’experiència. Per

no tenen l’experiència dels seus col·laboradors, no en

complicades es torna a recórrer a persones que tenen

tant, des d’un punt de vista més teòric, la ciència tam-

saben prou o no en saben tant. En aquest cas, valo-

un discurs elaborat sobre l’experiència. És a dir, hi ha

bé ens explica aquesta necessitat humana d’aprendre

rar l’experiència és, entre d’altres coses, un exercici de

persones que tot i tenir més de cinquanta anys poden

contínuament i anar obrint dreceres que permetin

modèstia i flexibilitat. Gairebé sempre, per molt sim-

aportar molt a les organitzacions, sobretot quan vé-

adquirir noves aptituds, i, al mateix temps, demostra

ple que sigui la feina —tot sol ser més complex del que

nen temps difícils.

que les habilitats que anem adquirint, amb el temps

sembla—, la persona que l’ha estat fent durant anys té

En temps difícils també pot ser molt útil tornar a valo-

i per assaig i error, es graven dins nostre com un pro-

un coneixement acumulat que cal saber valorar. Com

rar l’experiència en forma d’ofici i de professionalitat.

grama informàtic a força de crear un seguit de con-

més complexa és la tasca, més variat i ric és aquest

Només el temps i el fet d’haver viscut moltes situaci-

nexions que es tradueixen en habilitats molt valuoses

coneixement que s’ha acumulat per repetició. Per

ons formen les persones per desenvolupar les tasques

per sobreviure.

tant, a mesura que interactuem amb col·laboradors

encomanades. És un tipus d’aprenentatge basat en

Només si sabem combinar de manera adequada co-

amb més experiència, l’eficàcia de la jerarquia es va di-

els anys i la repetició. A més d’unes aptituds determi-

neixements i experiència podrem afrontar d’una ma-

luint, és a dir, fan falta jerarquies més planes, escoltar

nades, són necessàries l’empenta i la passió per anar

nera positiva els reptes que ens planteja la societat

més els suggeriments i treballar molt en equip. El cap

superant les dificultats a través del mètode d’assaig

actual. Sovint es diu que anem cap a la societat del

es converteix en una persona que ha de vetllar perquè

i error. Per valorar l’experiència cal saber acceptar els

coneixement. A les empreses, de vegades, el conei-

tothom estigui bé per rendir al màxim i aportar el mi-

errors com l’única via d’aprenentatge possible quan

xement es vol gestionar com si fos simplement una

llor d’un mateix. Si el cap amb coneixements només

es tracta d’habilitats. Només arriba a fer les coses bé

recepta de cuina escrita en un paper —diguem-ne

teòrics vol imposar el seu punt de vista sobre perso-

aquell qui abans s’ha equivocat moltes vegades.

procediments—, una simple partitura per ser executa-

nes molt experimentades tindrà problemes.

L’experiència també vol dir donar el temps necessari

da, mentre que la clau no és el paper ni la partitura,

Un altre element a tenir en compte és la revaloració

perquè les coses arribin a bon terme. En la societat

sinó les habilitats creades a còpia d’anys per la perso-

de l’edat. En les seleccions de personal, era un tòpic

de la immediatesa, hem oblidat que tot requereix un

na que executa la feina basant-se en unes aptituds ad-

demanar persones de menys de trenta-cinc anys i

procés i que no totes les coses es realitzen després de

quirides amb esforç. Una altra vegada, les habilitats i

amb molta experiència. La realitat és que sovint cal

prémer un botó. Si volem bons professionals, hem de

l’experiència de la persona es presenten com a factors

triar o bé persones amb experiència o bé candidats jo-

deixar que es formin en el domini de les tècniques. Fan

clau perquè els projectes funcionin. •

Enginyeria a Manresa

Titulacions a l’EPSEM
GRAUS EN ENGINYERIA

SEGON CICLE EN ENGINYERIA

• Elèctrica
• Electrònica Industrial i Automàtica
• Sistemes TIC
• Mecànica
• Química
• Recursos Minerals

• Mines
• Organització Industrial
Modalitat semipresencial

MÀSTER
À
EN ENGINYERIA
• Recursos Naturals

Av. Bases de Manresa, 61-73 | 08242 Manresa

www.epsem.upc.edu

el teu FUTUR universitari
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La Generalitat, la patronal
i els sindicats es comprometen
a crear un pla per al sector del metall
Amb aquest acord es vol donar una solució al debat generat a l’entorn de l’aplicació de les taules salarials del sector.

Redacció

E

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la Unió Patronal Metal·lúrgica, UGT i CCOO han signat un manifest en el qual es comprometen a
crear una mesa específica que desenvolupi propostes concretes i acordi solucions
que es traslladaran a un pla específic d’actuació per al sector del metall a Catalunya.
El disseny del pla d’actuació per al sector del metall de Catalunya, que hauria d’estar
enllestit al juliol del 2011, ha d’establir línies d’actuacions sobre internacionalització,
formació, finançament, innovació, nous sectors, mesures de xoc per a sectors en via
Metall-Nord / Jordi cabanas

de desaparició, competitivitat, salaris, negociació col·lectiva i orientació laboral.
Les entitats que signen l’acord han manifestat que cal treballar conjuntament davant
la pèrdua de competitivitat del teixit empresarial català a conseqüència de la crisi dels
últims anys, que ha causat el tancament d’empreses i l’eliminació de llocs de treball.
La Unió Patronal Metal·lúrgica i els sindicats UGT i CCOO han acordat que, mitjançant la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu, atendran les empreses que acreditin
la necessitat d’acollir-se a la clàusula de no-aplicació salarial vigent en l’actual conve-

El sector del metall és un dels més implantats a Catalunya, però també un dels més castigats per la crisi econòmica.

ni col·lectiu.
L’acord assolit combina el compliment del conveni col·lectiu vigent amb una decidi-

CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES
PLANXISTERIA INDUSTRIAL-FERRO-INOX

da aposta per la flexibilitat. La patronal i els sindicats manifesten així la predisposició a oferir les solucions més beneficioses per a les parts —a través de les pautes

• Reparació i manteniment d’empreses.

preses del sector. De moment, el debat s’ha traslladat a dins de l’empresa, on cadascú haurà d’analitzar què cal fer amb la pujada de les taules salarials que proposa el
Conveni del Metall. •

Eix professional

salarial del conveni col·lectiu actual perjudiqués la viabilitat i bona marxa de les em-

C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa
Tel. i Fax 93 850 22 45
A/E efrasercom@gmail.com
08512 Sant Hipòlit de Voltregà

SERVEIS INDUSTRIALS
Manteniment integral de càrniques
Trasllats i muntatges
C. Remei, 12.
17500 Ripoll
Girona

Tel./fax 972 70 40 28
Movil
647 592 404
Website www.servycat.com

Instal·lacions elèctriques
Formació dels nostres tècnics

• Branes: inox, forjades, ferro, interior i exterior.
• Fabricació de maquinària especial de
subproductes de reciclatge d’alimentació.

SERIOSITAT I RIGOR
EN EL COMPLIMENT DELS
NOSTRES COMPROMISOS
Eix professional

de la negociació col·lectiva recollides en la legislació laboral vigent—, si l’augment

Disseny personalitzat.
Indústria alimentaria,
formatgeries, hostaleria…

Fabricació de complements en acer inoxidable.

Treballs industrials, baranes,
escales, tancaments,
complements….

Eix professional

Inox Formes, S.L.
Polígon Industrial Sector les Coromines, 31
17857 Sant Joan les Fonts
Tel. 972 29 07 29
mrinoxformes@telefonica.net
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Xavi Márquez

,

emprenedor i creador de

solucions informàtiques
per al sector ramader

jordi cabanas

“És probable que la
ramaderia s’hagi
de professionalitzar
encara més”
2.000 clients, 70.000 usuaris registrats al web corporatiu i un seguit d’aplicacions

ria. Crec que la clau de l’èxit va ser que des de l’inici

informàtiques exportades arreu del món i disponibles en 14 idiomes (incloent-hi

vaig proposar-me crear el millor programa, no de

l’anglès, el xinès, el japonès, el rus, l’àrab i el català). Aquesta eloqüent targeta de

Catalunya, sinó del món. Per això vaig estudiar tots

presentació ha estat possible gràcies a la constància d’un sol professional: Xavi

els programes més representatius, intentant abs-

Márquez (Navàs, Bages, 1971). Enginyer tècnic en electrònica i enginyer superior en

traure el bo i millor de cadascun. Llavors, vaig con-

automàtica per la UPC, a 17 anys va començar a treballar com a programador, i només

tactar amb un excel·lent consultor de porcí dels Es-

un any més tard va crear l’empresa AgritecSoft, a la qual es va incorporar a temps

tats Units, amb el qual encara treballo diàriament,

complet el 2000. Actualment, tres de les cinc companyies de porcí més grans dels Estats

per disposar dels coneixements tècnics que a mi em

Units fan servir els seus productes.

mancaven. A partir d’aquí, amb idees fresques i il·
lusió, tot va anar sorgint.
No obstant això, més d’un pensarà en una hipotètica escletxa digital per part dels usuaris po-

Cèlia Roca

A

tencials d’aquest programa, ja que es dediquen

Agritec Soft va néixer el 1989. Què empeny un

la dificultat de crear empreses a Catalunya, però si

a una activitat econòmica tan tradicional com la

jove de només 18 anys a endegar aquest pro-

parlem de crear una solució basada en programari,

ramaderia. Realitat o prejudici?

jecte?

només cal una bona idea, il·lusió i un ordinador. Les

Crec que és un prejudici. Potser era real fa un cert

Suposo que la majoria de projectes sorgeixen de la

dificultats són d’un altre tipus: normalment, van

temps, però la nova generació de ramaders ja ha

inquietud personal. Considero que el fet de crear al-

associades a la falta de confiança dels compradors

conviscut amb la informàtica i hi estan familiarit-

guna cosa útil per als altres i que a més et reporti be-

potencials envers una empresa jove i sense experi-

zats. Ho veuen com una part més del negoci. També

neficis econòmics és molt gratificant. També busca-

ència. Aquesta situació la vaig mitigar en bona part

és veritat que depèn dels sectors. El porcí és un medi

va una font d’ingressos alternativa que em permetés

oferint una versió d’avaluació del programa, però

altament professionalitzat i les empreses d’unes cer-

tenir horaris flexibles mentre estudiava. Com molts

això no és suficient per a entrar a les grans empre-

tes dimensions estan totalment informatitzades.

altres professionals, podríem dir que un acaba treba-

ses. En aquests casos, el procés d’aproximació sol ser

Això contrasta amb altres sectors, com ara l’oví, on

llant en el seu sector per accident, sense cap relació

molt lent.

hi ha una escletxa digital important. En part, s’ex-

amb l’àmbit per al qual s’ha preparat durant anys.

plica perquè l’oví està parcialment subvencionat i hi
I més en un moment en què la informàtica en-

prevalen uns altres factors.

Veig que l’edat no va ser cap impediment. En va

cara restava relativament lluny del teixit em-

trobar cap?

presarial. Es va inspirar en alguna aplicació ja

Ha caigut el mur entre el sector i les noves tec-

Administrativament, vaig tenir molt poques difi-

existent?

nologies, doncs.

cultats. La veritat és que hi ha moltes queixes per

El 1989 ja existien força programes per a la ramade-

Sincerament, aquest mur jo no l’he vist mai. Més que
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Les ajudes poden ser útils
als països amb una altra
cultura, però el nostre,
lamentablement, no està
preparat. Sovint, l’única
recerca que es fomenta és la
d’obtenir suport econòmic”

jordi cabanas

Hi ha moltes queixes per la
dificultat de crear empreses
a Catalunya, però si parlem
de crear una solució
basada en programari,
només cal una bona idea,
il·lusió i un ordinador”

Xavier Márquez, fundador de l’empresa Agritec Software.

el tipus de sector, és una qüestió de necessitat. Per

via servit per a ajudar-me en les meves despeses

per la R+D+I?

exemple, tenim un client amb 350.000 truges que

mentre estudiava, però no era realment un negoci

No, en absolut, però tampoc no crec en les ajudes ni

disposa d’un equip de 10 persones només dedicat

del qual pogués viure. El 2000, vaig decidir dedi-

subvencions a la R+D+I. Les ajudes poden ser útils als

a analitzar les dades generades pel programa. Les

car-me totalment a crear un programa de porcí i a

països amb una altra cultura, però el nostre, lamen-

decisions que prenguin a partir de les dades poden

apostar pels mercats internacionals, i la Xarxa va ser

tablement, no està preparat. Sovint, l’única recerca

suposar desenes de milers d’euros. En aquest cas, el

una peça indispensable en aquesta iniciativa. Certa-

que es fomenta és la d’obtenir suport econòmic. Crec

tractament de la informació es fa indispensable. En

ment, Internet m’ha permès tenir un aparador en la

que s’ha de fomentar la cultura de l’emprenedor, i per

canvi, per al propietari d’una petita granja familiar, el

majoria de països del món a un cost insignificant. La

fer-ho les ajudes directes no són necessàries. Mentre

benefici no serà tan evident.

qualitat del programari ha estat l’altra part necessà-

sigui molt més beneficiós per a una persona ser fun-

ria de l’equació per a assolir l’èxit. El balanç és molt

cionari que emprenedor, això no se solucionarà.

Quin d’aquests és el seu client tipus?

positiu. No és un creixement explosiu, però és cons-

Hi ha dos grans grups, la granja familiar i les grans

tant. La crisi no ens ha afectat, en bona part perquè

Malgrat les dificultats que travessa aquest àm-

empreses, i tots dos estan fortament relacionats

els clients són globals.

bit a Catalunya, Espanya i la Unió Europea, considera que la ramaderia hi pot continuar sent

amb el país on estan ubicades. Per exemple, a la
Xina, la majoria de clients tenen menys de 400 feme-

Qui s’amaga darrere d’aquest èxit?

viable a llarg termini, tot i l’agressiva política de

lles, si parlem de porcí; en canvi, als Estats Units no

L’empresa compta amb col·laboradors d’arreu del

preus impulsada per països com els de l’Amèrica

és infreqüent trobar empreses amb desenes de mi-

món, amb perfils tècnics i comercials pertanyents a

Llatina?

lers de femelles. El suport tècnic que requereix cada

l’àmbit de la ramaderia, la consultoria, les traducci-

Sí, sens dubte. I a més a més, ho ha de ser. És un sec-

tipus d’empresa i els objectius que volen assolir són

ons... Amb la majoria hi treballo des de l’inici d’Agri-

tor estratègic i no podem dependre d’altres zones.

totalment diferents.

tecSoft. Ens veiem poques vegades físicament, però

En qualsevol cas, és probable que la ramaderia s’hagi

mantenim contacte diàriament mitjançant el correu

de professionalitzar encara més. Les explotacions fa-

Tanmateix, totes recorren a les aplicacions

electrònic o Skype, entre d’altres eines de comunica-

miliars de mica en mica aniran desapareixent o inte-

d’AgritecSoft. De quina manera agiliten o millo-

ció. Aquesta atípica estructura em permet conciliar

grant-se en grups empresarials més grans i potents.

ren la tasca dels ramaders?

força bé la vida familiar i la professional, encara que

Bàsicament, els programes enregistren tot allò que

m’ha penalitzat en alguns casos: per exemple, les

I ja que parlem del futur, com serà el d’Agri-

afecta el bestiar —parts, tractaments, inseminaci-

grans empreses valoren que els projectes no siguin

tecSoft?

ons, consum d’aliment...—, processen la informació

personalistes. No es poden permetre que la solució

Fins ara, hem ofert solucions d’escriptori client/ser-

i ens la tornen preparada per a prendre decisions. Per

depengui d’unes poques persones. És normal, però

vidor i solucions per a dispositius de mà, i aquest any

exemple: quines femelles he de guardar i quines no?

és un preu que pago amb molt de gust.

estem finalitzant-ne la solució web. Això permetrà
a empreses amb diferents ubicacions poder accedir

Quin pinso em dóna millors resultats? El tractament
X em surt realment a compte, considerant el cost

Quin consell donaria als enginyers acabats de

a les dades des de qualsevol dispositiu a qualsevol

que em suposa? Quant em costa produir un quilo de

titular que vulguin iniciar una aventura empre-

hora. És especialment útil per a veterinaris o con-

carn? Paral·lelament, el programa genera la planifi-

sarial en aquest sector?

sultors, ja que els evitarà desplaçaments i costoses

cació de totes les feines de la granja, que són moltes.

La veritat és que el programari per a la ramaderia és

infraestructures de programari. A més, els permetrà

Com a qualsevol empresa, és bàsic saber on som i

una veta de mercat: no hi ha gaire espai per a altres

obtenir les dades en temps real. Pel que fa al desen-

cap a on anem. I en aquest sentit, les eines d’aquest

actors. En el sector de la tecnologia ramadera crec

volupament de projectes, hi ha un sistema basat

tipus són essencials per a manejar el gran volum d’in-

que hi ha molt per recórrer: sistemes d’alimentació

en intel·ligència artificial per a ajudar en la presa de

formació que genera qualsevol empresa dedicada a

automàtica, benestar animal, logística, traçabilitat,

decisions. És a dir, l’usuari obtindrà la informació en

la ramaderia.

optimització de recursos, gestió de residus... El que

llenguatge natural, i no pas en forma de llistats nu-

sí que els diria és que, si un té una idea, que ho inten-

mèrics com fins ara. •

D’altra banda, va decidir apostar pels mercats

ti. Jo penso que sempre és millor penedir-te del que

internacionals. Quin balanç en fa?

has fet que no pas del que no has fet.
Més informació:

Des del 1989 fins al 1999, vaig dissenyar i comercialitzar un programa per a conills. Fins aleshores, m’ha-

Creu que en aquest marc s’està apostant prou

http://www.agritecsoft.com
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El Celler Cooperatiu d’Artés aposta per la innovació
amb el llançament de dos vins i un cava
Des de fa 103 anys, el Celler Cooperatiu d’Artés posa tota la seva saviesa, dedicació i expertesa al servei d’una gran passió: el conreu
de la vinya i la producció vinícola. Hereva d’un llegat avalat per dos mil·lennis d’antiguitat a Catalunya, aquesta entitat bagenca ha
sabut conciliar amb èxit tradició i modernitat, bo i adaptant-se en tot moment als requeriments del mercat. Per donar resposta a
aquest desafiament permanent, i en una clara aposta per la creativitat i la innovació, el celler ha renovat i ampliat la seva gamma de
productes. Així, la cooperativa acaba de presentar dos nous vins i un cava, i, al mateix temps, ha introduït millores en una de les seves
marques consolidades.

Tant aquest cava com els tres nous vins de la cooperativa formen part de la DO Pla
de Bages. De tota manera, aquesta DO no és l’única que roman lligada a aquest
celler artesenc, ja que també hi té cabuda, des del 1988, la DO Vins de la Terra.
Actualment, el Celler Cooperatiu d’Artés du a terme l’explotació de dues marques
consolidades (Artium i Lluís Guitart), inverteix en la modernització dels processos
productius i comercialitza amb èxit els seus propis vins i caves al mercat europeu.
Tot i treballar amb diverses varietats de raïm, l’entitat té com a producte estrella
el picapoll, que també és un dels seus principals trets identitaris. De fet, el 1955
va esdevenir la primera cooperativa de la comarca a embotellar el vi picapoll obtingut amb un sistema de criança en bóta de roure. Una iniciativa que, mig segle

Celler Cooperatiu d’Artés

més tard, continua sent erari d’una tradició que es fon amb el present i els reptes

Mostra dels nous productes del Celler Cooperatiu d'Artés.

Cèlia Roca

L

La primera d’aquestes novetats consisteix en la creació del vi Artium Caprici. Inspirat en les característiques de l’anyada del 2009, es tracta del primer vi jove del
celler que ha estat elaborat amb la varietat de raïm merlot. Mancat de fusta, criança i envelliment, es caracteritza per un procés de maceració breu i per un gust
extraordinàriament delicat. “Ens trobem amb el merlot que té l’índex de suavitat
més alt dels darrers 5 anys”, explica Anna Berenguer, del Celler Cooperatiu d’Artés.
D’altra banda, l’entitat artesenca també ha impulsat en les darreres setmanes el
naixement d’un nou vi de licor, la Mistela de Picapoll 2010, preparat amb el most
de la varietat de picapoll. El secret per obtenir-lo és interrompre la fermentació
amb alcohol, ja que així es propicia l’aparició de sucres residuals al vi. Tot plegat
es concreta en un producte exclusiu que, atesa la dolçor que el caracteritza, constitueix una bona opció per a arrodonir un àpat assenyalat o per a acompanyar les
postres. Aquesta mistela té una suavitat en boca molt ampla; al seu torn, unes
notes de poma i camamilla evidencien que esta tracta d’un producte jove i fresc.
La darrera innovació s’inscriu en l’apartat de caves: l’Artium Rosat Reserva, un
cava brut fet amb la varietat de raïm trepat. Tot i ser un reserva (té 16 mesos de
criança), és molt fresc en boca. Gràcies a aquest tret distintiu, es pot consumir de
nombroses maneres, sia com a aperitiu, sia per a obrir o cloure un dinar o un sopar.
Un toc de frescor
A més a més de les noves propostes, el celler també ha millorat la composició
d’un dels productes propis ja consolidats: l’Artium Cabernet Sauvignon. Per bé
que segueix sent un vi varietal, la composició s’ha enriquit amb un toc de merlot.
D’aquesta manera, continua sent el cabernet de sempre, però arrodonit al final de
boca i amb un gest de frescor que permet maridar-lo fins i tot amb peixos greixosos, com ara el salmó o la corbina. No deixa de sorprendre que, tot i haver reposat
només durant 10 mesos, hi predominin les aromes de fruita madura per sobre dels
torrats i fumats del roure.

de futur. •
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El Cau Faluga, un espai
recuperat com a restaurant
a la colònia Rusiñol de Manlleu

L

Adriana Delgado

La residència de la família Rusiñol durant les seves

gint una bona col·lecció de destil·lats. El restaurant

estades a Manlleu, el Cau Faluga, acull ara un restau-

serveix dinars de dimarts a diumenge; els divendres i

rant amb el mateix nom. La restauració de la torre,

els dissabtes, també sopars; els dilluns és tancat.

significat la recuperació d’un dels edificis més signifi-

Els germans Soler estan organitzant un grup que

catius del patrimoni industrial del Ter. El dia del 150è

possiblement es dirà Amics del Cau Faluga, mitjan-

aniversari del naixement de l’artista Santiago Ru-

çant el qual s’informarà de les diverses activitats que

siñol, el passat 25 de febrer, els germans Abel i Jacint

es duran a terme al restaurant, com ara cuina ràpida

Soler, juntament amb la família Claramunt (copropi-

per fer a casa amb productes de qualitat fàcils de tro-

etària de la colònia Rusiñol), van inaugurar el local.

bar, tastos de vins i de menjars, etc.

JORDI CABANAS

construïda el 1890, per convertir-la en restaurant ha

Els germans Soler, regenten el Restaurant Cau Faluga.

Un artista vinculat a Manlleu
L’artista i impulsor del Modernisme Santiago Rusiñol

El projecte de recuperació de la colònia Rusiñol

va deixar la seva petjada a Manlleu. Rusiñol s’hi va

qualitat dels productes de proximitat i per un servei

Amb el restaurant, que ocupa la planta baixa de l’edi-

traslladar per dirigir la fàbrica de filats, però sovint

acurat però familiar. La cuina que s’hi pot degustar és

fici, s’ha estrenat la primera fase de recuperació de la

va fer escapades a Ripoll, Sant Joan de les Abadesses,

tradicional i imaginativa, amb plats de temporada.

colònia industrial Rusiñol. Més endavant, es preveu

Olot i Sant Quirze a la recerca de ferros vells per a la

Cal destacar la carta de vins, amb una gran presèn-

habilitar espais perquè les empreses hi puguin dur a

seva col·lecció, i va pintar els paratges que envolten

cia de vins catalans, sense oblidar totes les grans zo-

terme presentacions, cursos de formació o altres ac-

la fàbrica i el Ter. •

nes de producció de vi del món. També s’hi està afe-

tivitats.

Més informació a http://caufaluga.com.

El Cau Faluga és un restaurant que aposta per la

Tel. 669 82 57 49
93 888 09 18
08519 La Torre d’Oristà
www.planoguera.com

Pol. Ind. C. Oest, 2
08518 La Torre d’Oristà
Obrim cada dia a les 7 del matí

Ctra. de Manlleu a la Gleva, Km. 21
Colònia Rusiñol
08560 Manlleu
Telèfon 93 851 38 59

A Puigcerdà
A Ripoll
la gleva
C-17 Sortida 68
A LLeida
A Barcelona

a manlleu

C-25 (eix transversal)
A Vic

A Girona

Eix professional

Reserveu
el vostre
Dinar/sopar
d’empresa
T 93 888 09 18
M 651 019 313

Dilluns tancat
Dinars de dimarts a diumenge
Sopars divendres i dissabte
Per a empreses i grups oberts cada dia.

Eix professional

• Salons per a banquets i convencions
• Menú diari i a la carta
• Esmorzars de forquilla
• Dinar i sopar per a grups
• Càtering al Planoguera
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Rècord de visitants a la Fira
de Sant Josep de Mollerussa

per als professionals, un fòrum de debat i d’anàlisi i
el marc ideal per prendre el pols a la realitat del sector. Aquest any l’han visitada moltes autoritats: el
conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, a la inauguració; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, al Sopar de l’Expositor; el president de la
Generalitat, Artur Mas, i el conseller d’Interior, Felip
Puig, dies després; i el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, a la cloenda.
600 persones a la Nit de l’Expositor
En el marc de la Nit de l’Expositor, que va reu-

fira de Mollerussa

nir 600 persones, es van lliurar els Premis de la
Maquinària Agrícola, Ramadera i Instal·lacions
Agroindustrials, que reconeixen les novetats tècniques exposades i faciliten que siguin divulgades
en el sector agrari.

Vista de l’interior d’un dels pavellons de la Fira de Mollerussa d’enguany.

Els guanyadors en les diferents categories van ser

Redacció

L

els següents: Ilemo Hardi, de Lleida, per un equip

La Fira de Sant Josep de Mollerussa (Lleida) ha tan-

a les enquestes dels expositors, en què el 60 % diuen

per fer tractaments fitosanitaris en cultius en línia;

cat la 139a edició, celebrada del 18 al 20 de març, amb

haver assolit els resultats esperats: “suposa sens dub-

Argilés Disseny i Fabricació, de Miralcamp, per

204.000 visitants i 302 expositors, les xifres més al-

te una molt bona notícia”. Gatnau també ha remar-

una màquina per recol·lectar fruita, amb un sistema

tes de l’última dècada. La fira manté el caràcter agrí-

cat la fidelització, “ ja que prioritzen la participació al

de transport individual per a cada fruit amb cassole-

cola i ramader original i atreu expositors de Catalu-

certamen malgrat la situació econòmica, i això vol dir

tes; Fridecal, de Golmés, per un gestor energètic i

nya (86 %), de la resta de l’Estat espanyol (12 %) i de

que confien a rendibilitzar, d’una manera o altra, la

col·lectors solars tèrmics d’alt rendiment amb tecno-

França (2 %).

seva presència a la fira”.

logia low-flow, i Tecnymaq Neumática, de Lleida,

El director de la Fira de Mollerussa, Pere Gatnau, s’ha

La Fira de Sant Josep, amb una ocupació neta de gai-

per soldadura i tall per plasma de qualsevol metall,

mostrat satisfet pel balanç d’aquest any i s’ha referit

rebé 25.000 metres quadrats, és un punt de trobada

sense gas, sense aire comprimit i sense elèctrodes.

Les noves tendències en gestió empresarial
encenten les trobades empresarials 2011
El catedràtic d’economia Oriol Amat i els empresaris de Madel i el Grup Torres

ministració apostem pel sector econòmic perquè és la
base estructural d’una societat del benestar”.
El catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra Oriol Amat, va explicar amb exemples les tècniques

van ser els ponents.

E

de formació”. Igualment va remarcatr que “des de l’ad-

a fer servir per replantejar els models de negoci econòmic i financer de les empreses catalanes.

Redacció

Per altra banda, els responsables de les empreses Ma-

El passat dia 23 de març, va tenir lloc a l’auditori Marià

d’afrontar l’actual conjuntura econòmica.

del i el Grup Torres, van analitzar els casos d’èxit de les

Vila d’Abadal de l’edifici el Sucre de Vic, la 7a edició de les

Josep Burgaya, president de l’Institut Municipal de Pro-

seves respectives empreses. Tots dos van coincidir en

Trobades Empresarials de 2011.

moció i Economia de Vic (ImpeVic), va explicar que “té

dir que la innovació i la internalització són la resposta

Experts en la matèria van parlar de com gestionar els

l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit

més efectiva per reinventar i transformat el model em-

recursos de les empreses de manera més eficient per tal

empresarial de la comarca aportant eines de reflexió i

presarial per a posicionar-se dins el mercat.

ARA
FÀCIL
Descomptes
directes

El millor moment
per instal·lar la teva empresa
Tenim a la teva disposició parcel·les al llarg de l’Eix
Transversal i les tenim amb les millors condicions

www.incasol.cat

Possibilitats
de finançament
Flexibilitat
contractual
Modalitats
de negoci

Direcció Comercial c.Còrsega,289 3r 08008 Barcelona
93 228 60 82 incasol.sae@gencat.cat
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Les novetats
en la declaració de la renda del 2011
Un dels principals canvis és la deducció per habitatge habitual

Redacció
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Aquestes són les principals novetats fiscals en la tri-

tius que es facin, s’hi podrà aplicar una deducció del

butació de la renda 2011:

10 %, 25 % o 30 %.

Un dels canvis afecta la deducció de 400 € per a totes

La deducció per lloguer d’habitatge només s’aplicarà

les rendes superiors a 12.000 €, que el Govern de Ro-

a qui guanyi menys de 24.107 € l’any. D’altra banda,

dríguez Zapatero va suprimir l’1 de gener del 2010: en

s’abaixa de 35 a 30 anys l’edat de l’arrendatari per po-

l’exercici 2011 ningú no se’n podrà beneficiar.

der-hi aplicar la reducció del 100 %.

L’augment del tipus impositiu per a les rendes d’estalvi

Quant a la deducció per compra d’habitatge habitual,

és una altra novetat, ja que els interessos obtinguts a

des del gener del 2011 només es beneficiaran de la de-

través de dipòsits d’estalvi, els rendiments de comp-

ducció del 15 % les rendes inferiors a 24.107 €, amb un

tes corrents, els dividends d’accions, etc., tributaran

màxim de 9.015 €.

a un tipus impositiu del 19 % per a imports de fins a
6.000 €, i a partir d’aquesta xifra s’hi aplicarà el 21 %.

Pel que fa a les rendes més altes, s’eleva el tipus marEix professional

ginal màxim per als contribuents amb bases entre
Depenent de l’entitat a la qual vagin dirigits els dona-

120.000 i 175.000 € i a partir de 175.000 €.

PL. CATALUNYA, 15

TEL. 938 502 600 FAX 938 502 119

08512 ST HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

E-MAIL:vigue@assessoriavigue.com

ROPA DEPORTIVA PERSONALIZADA
LIDER IMPORTACIONS ESPORTIVES, S.L.
C/ BANYOLES, 10,
POL. IND. DE BESALÚ,
17850 BESALU, GIRONA
TEL. 972 59 13 32 - 972 59 01 50
FAX 972 59 13 33

Disseny: Eix professional
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Vol obtenir el fruit esperat de les
seves publicacions?
El fruit de la seva publicació depèn de molts factors, un bon disseny, un millor contingut i també i
molt important una impressió de qualitat.
Els nostres clients ho saben i dipositen dia rera dia la seva confiança en la nostra experiència.
Aquesta confiança ha quedat recentment avalada pel guardó otorgat pel Gremi d’Arts Gràfiques
com a millor impressió en offset humit.

JORDI CABANAS

