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Dia Internacional de la Dona: per una societat més justa i equitativa
Fa més d’un segle que el dia 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona, i malgrat haver transcorregut tot aquest temps la causa segueix estant més viva que mai, amb la lluita per aconseguir una plena
igualtat de gènere.
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Tallers Tió: innovació, tecnologia
i eficàcia
en la fabricació de contenidors

La igualtat és un dels drets fonamentals de tots els éssers humans, i per tant és un dret que compartim dones
i homes. Per això hem de continuar lluitant per la defensa dels interessos de totes les dones pels drets socials
i laborals. No oblidem que la discriminació de les dones està considerada com una de les violacions dels drets
humans més estesa del món. La igualtat entre dones i homes ha de ser present en qualsevol àmbit. Les idees
masclistes que posicionen a la dona en condicions inferiors han de ser totalment eradicades. El que és més
lamentable en una societat moderna com la que vivim és saber que existeixen col·lectius de dones que encara
pateixen una falta de reconeixement social, fent difícil el seu desenvolupament íntegre com a persona, i que
sovint les porta a nivells d’exclusió.

12 L’entrevista

Hem de seguir lluitant també per canviar comportaments i actituds retrògrades per a reorganitzar les estruc-

Àlex Rovira,

tures de treball a dins i a fora de casa, siguin o no feines remunerades, així com en altres aspectes igual d’impor-

economista i expert en
psicologia del lideratge

14 Promoció econòmica

MERCAT DEL RAM 2016:
RAMADERIA, CULTURA,
INNOVACIÓ I FESTA CIUTADANA

18 Medi Ambient

Les renovables, la transició
energètica del segle XXI

tants perquè s’obtingui un repartiment equitatiu entre dones i homes.
El 8 de març no és un dia de celebració, és un dia de reflexió i d’exigència per seguir reclamant igualtat salarial,
igualtat d’oportunitats laborals, igualtat per l’educació i en tenir cura dels fills, igualtat en el respecte per seguir
mantenint la dignitat. Ens hem plantejat mai com seria el dia internacional de l’home? O què passaria si els
homes cobressin menys que les dones fent el mateix treball? Espero que aquest fet no arribi mai, però igualment espero que en un futur proper no haguem de commemorar cap més DIA per reivindicar els nostres drets i
d’una vegada per totes poder-nos alliberar de les contínues injustícies, i que amb els anys aquest DIA el puguem
recordar com un fet heroic i històric. Això sí, sense oblidar a totes aquelles dones que amb la seva valentia han
anat fent camí per aconseguir una societat més justa i equitativa. •
núria garriga
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Cap a la indústria 4.0.
La reinvenció digital
del sector del metall
Les empreses del sector del metall han experimentat en els darrers anys
una transformació molt important en la manera de treballar, gràcies
al desenvolupament de la mecatrònica i dels sistemes CAD / CAM. En els
propers anys la digitalització, la robòtica i l’Internet de les coses poden

E
Redacció

Evolució dels canvis al sector del metall

fase de la revolució, ja en ple segle vint, va anar de la

fase va anar de la mà de la informàtica i l’electrònica

Durant la primera revolució industrial, a finals del

mà de l’energia elèctrica i de la producció en cadena.

que van entrar per quedar-se com a elements impres-

segle XVIII, les noves tecnologies lligades a l’energia

Aquests nous elements van generar augments molt

cindibles. Dins la mecànica ha entrat l’electrònica i

hidràulica i després la màquina de vapor van revolu-

importants en la productivitat i en l’eficàcia. Naixia

l’electrònica ha passat a ser controlada de manera in-

cionar la manera de moure els engranatges mecà-

l’organització industrial tal com l’entenem avui dia.

evitable pels sistemes informàtics. És la indústria 3.0

nics que transformaven el ferro i feien treballar les

La tercera fase de la revolució industrial és la que tots

que tenim actualment, basada en la Mecatrònica i el

màquines de la incipient indústria tèxtil. La segona

hem viscut i patit en els darrers anys. Aquesta nova

Control Numèric.

Mecanització amb precisió
Mecanització de peces especials
Tornejat de diàmetres grans
Tornejat amb peces longitudinals
Medicions amb tridimensional
Peces personalitzades
Oficina tècnica de treball
C. Treball, 16 Pol. Ind. El Vivet
08552 Taradell

T. 93 880 11 58
F. 93 912 60 72

info@mecanitzatsjaumemuntal.com
www.mecanitzatsjaumemuntal.com

eixprofessional.com

JORDI CABANAS

permetre aconseguir increments importants de productivitat i noves
oportunitats de negoci dins el que s’ha batejat com a Indústria 4.0.

4 | Especial Indústria metal·lúrgica

Dins la mecànica ha
entrat l’ electrònica i
l’ electrònica ha passat a
ser controlada de manera inevitable pels sistemes
informàtics. És la indústria
3.0 que tenim actualment.”
mació, moltes de les petites i mitjanes empreses que
han anat automatitzant els seus processos industrials encara continuen tenint elements mecànics i
elèctrics que podríem anomenar tradicionals, amb
els quals és possible realitzar determinades accions
que potser no seria factible fer-les amb un simple coJordi Cabanas

mandament informàtic, per exemple en situacions
d’emergència, manteniments, reparacions o bé durant els processos de posada a punt.
La cultura del control numèric

Maquinària de tractament de tall per làser. Mafesa.

S’entén per control numèric un sistema de comanLa Mecatrònica

i màquines més autònomes, versàtils i productives.

L’enginyer Tetsuro Mori, de Yaskawa Electric Com-

Cal tenir en compte, però, que tot i que en ple segle

pany, va introduir aquest concepte que bàsicament

XXI la presència d’elements mecànics i elèctrics ha

aconsegueix unir la mecànica, l’electrònica i la infor-

minvat molt en favor de l’electrònica, especialment

màtica per tal d’aconseguir desenvolupar processos

pel que fa al comandament i al control de la infor-

dament automàtic o semiautomàtic d’algun tipus de
màquina, en la qual les operacions són determinades per operacions numèriques. És curiós saber que
l’origen del control numèric es pot remuntar a principis del segle XIX amb els telers Jacquard i les famoses
targes foradades. No és fins a l’any 1968 però quan

Divisió
Motors

Divisió
equilibrats

Divisió
“in situ”

Divisió
Industrial

Transformació a
GLP

Banc de proves 800HP certificat. Bloc.
Culates, cigonyals,... motors complets.

Equilibrats estàtics i dinàmics.

Treballs realitzats a les mateixes
obres, al seu taller. Mandrinats i
rectificats.

Construcció de peces especials.

Adapta el teu vehicle per a
funcionar amb gasolina o GLP.

Empresa fundada l’any 1985, amb operaris del rectificat des de l’any 1960. L’any
1998 ens vàrem traslladar a les instal·lacions actuals i posteriorment l’any 2004 les
ampliàvem amb la nau del costat. Actualment disposem de gairebé 2.000 m2.
Contínuament intentem reciclar-nos amb noves tècniques i nous projectes de futur.
Des del setembre del 2001 fins al dia d’avui tenim un sistema de treball sota les
normes de la ISO 9001/2008.

Rectificadora del Bages Sa
Pol. Ind, Bufalvent.
C. Esteve Terrades, 25.
08243 Manresa. Barcelona

www.rectificadora.net
rebasa@rectificadora.net
Tel. 938 784 910
Fax 938 770 237

ISO 9001:2008
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cada fabricant de maquinària. Treballar amb programes CAD /CAM permet treballar amb diferents llenguatges de CNC i al mateix temps facilitar el treball a
les persones que programen. És molt important que
el dibuixant tingui experiència i pensi sempre en què
la màquina ha de poder fabricar la peça.

per primera vegada podem trobar una màquina en

Totes aquestes eines informàtiques aconsegueixen

la qual les dades poden ser entrades mitjançant un

fer les màquines més productives i eficaces. Normal-

ordinador. I finalment és a la dècada dels setanta que

ment es distingeix entre una fresadora, o màquina

surt al mercat el que actualment anomenem CNC

eina convencional o de control numèric que permet

(Computer Numerical Control) que s’anirà desen-

obtenir peces amb una gran diversitat de formes, i en

volupant fins a arribar a les màquines que utilitzem

les quals l’eina de tall o fresa es pot desplaçar en els

actualment. L’aparició i el desenvolupament de siste-

tres eixos X-Y-Z; i el que seria un Centre de Mecanit-

mes informàtics pel disseny i l’execució de les peces,

zat o màquina eina CNC que a més té un canviador

els sistemes CAD /CAM, van desenvolupar-se grà-

automàtic d’eina. Aquest és un exemple clar de com

cies a la comercialització d’un seguit de programes

la incorporació de les màquines de Control Numè-

de dibuix per ordinador, Autocad, Catia, Solidworks

ric a les empreses pot contribuir a la disminució dels

i altres elements d’enginyeria assistida. Actualment

temps morts i per tant la rendibilitat de les hores de

tots els programes de CAM són també programes

taller. En les màquines convencionals es podia arribar

de CAD, per exemple Mastercam o Solidcam. Aquest

a comptar fins a un 70% del temps gastat en operaci-

tipus de programació va entrar amb força als anys

ons, necessàries, però materialment improductives,

90 i actualment s’utilitza pràcticament a tots els ta-

com els temps morts, mesuraments i ajustaments.

llers. Un cop fet el dibuix cal passar-lo a llenguatge

Les màquines de CNC de tall o de fresat ajuden a re-

de la màquina, o el control numèric CNC. Per tal de

duir els temps morts i els ajustaments mantenint

què això sigui possible cal un processat especial per a

nivells de precisió molt més elevats. Pot ser molt útil

Des de l’any 1986 ens dediquem al

• Fresadores CNC

mecanitzat, rectificat, equilibrat i muntatge

• Centres de mecanitzat

de diferents tipus de peces.

Jordi Cabanas

Les màquines de CNC de tall
o de fresat ajuden a reduir
els temps morts i els ajustaments mantenint nivells de
precisió molt més elevats”

Barres de coure en estat pur. La Farga Lacambra

• Torns CNC
• Torns convencionals

Disposem de maquinària molt variada per

• Rectificadores cilíndriques i tangencials

donar un bon servei als nostres clients.

• CAD-CAM
• Sala de metrologia, equipada amb una
tridimensional
• Equilibradores dinàmiques
• Maquinària per a diferents tipus de
soldadura
• Equip portàtil per la mecanització in
situ d’allotjaments interiors. Màquina
O.P., pedreres, àrids, etc. Especialment
útil per peces molt pesades i de difícil
desplaçament.

Ronda de Les Mates, 28-30
Pol. Ind. Les Mates
17800 OLOT.
Girona

Tel. 972 26 09 75
Fax 972 27 03 43
e-mail: reflusa@reflusa.com
Web: www.reflusa.com
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vitat les empreses han d’avançar cap a la digitalització. La Hannover Messe 2016 vol ser un aparador de
solucions concretes per a les empreses, ensenyant la
manera com els empresaris poden convertir les seves
organitzacions, a partir dels sistemes de treball actuals, per adaptar-se a aquesta quarta fase de la revolució industrial que s’acosta.
En el recent Mobile World Congress de Barcelona
hi havia un pavelló destinat a l’Internet de les coses
(IOT). Una major connectivitat sembla que serà el
JORDI CABANAS

que pot complementar l’explosió de la informàtica

Màquina de tall làser. Mafesa.

La Mecatrònica i el Control
Numèric van ser, en el seu
moment, un pas endavant
molt important en versatilitat i productivitat, que han
permès sobreviure a moltes
empreses a base de treballar
per clients i sectors molt
difícils i esgarrapar punts
de productivitat i d’eficàcia”

i l’electrònica que ha tingut lloc en els darrers anys
dins de les fàbriques i els tallers. Sobretot haurem de
veure una gran explosió de tecnologia en la connexió
entre la informàtica i les operacions, en les connexions entre humans i maquinària i també en la conne-

Sobretot haurem de veure
una gran explosió de tecnologia en la connexió entre
la informàtica i les operacions, en les connexions entre
humans i maquinària i també
en la connexió de les màquines entre elles mateixes”

xió de les màquines entre elles mateixes. La consultora estratègica global Mckinsey & Company ens avisa
que l’Internet de les coses és el futur que ens espera,
és a dir la interconnexió dels objectes amb Internet.
Per tant, el món dels sensors i el món de les dades poden tenir un creixement exponencial que generaran
al mateix temps noves oportunitats de negoci. Fira
de Barcelona aquest passat setembre va estrenar
també una línea de treball que pot ser un referent
en el futur. Chris O’Connor, màxim responsable de la

també el software que permet simular les operacions

Indústria 4.0. Què ens espera en els

Internet de les coses dins de IBM, comenta que IOT

abans de mecanitzar, la qual cosa permet optimitzar

propers anys?

no és Internet, sinó allò que ve després d’Internet,

els processos i evitar errors en l’execució.

La Mecatrònica i el Control Numèric van ser, en el seu

amb noves solucions tècniques que han de canviar la

moment, un pas endavant molt important en versa-

nostra manera de treballar i de prendre les decisions.

El CNC ha permès també mecanitzar peces cada ve-

tilitat i productivitat que han permès sobreviure a

O’Connor opina que l’impacte sobre l’economia ha de

gada més complexes, que són les que actualment

moltes empreses a base de treballar per clients i sec-

ser de 1.700 milions de dòlars pel 2020 i de 11.000 mi-

demanen els clients. Per tant, la versatilitat de la ma-

tors molt difícils i esgarrapar punts de productivitat

lions de dòlars anuals fins al 2025.

quinària actual permet a les empreses del sector fer

i d’eficàcia. Hem de ser conscients però que el món

mecanitzats de tot tipus sota plànol o bé amb una

no s’atura i que hi ha canvis dins el sector industrial

Aplicacions noves i canvis organitzatius 4.0

mostra, siguin peces úniques o bé amb sèries, i amb

als quals el sector del metall no en pot quedar al mar-

La Indústria 4.0 no és només ciència ficció. Josep Dur-

tot tipus de materials, des d’acers al carboni, acers

ge. Jochen Köchler, membre de la Junta Directiva de

ham, d’Amazon Robotics, ja ha implantat en 10 centres

inoxidables, llautons, coures, bronzes o aluminis. Al

la Fira industrial Hannover Messe que tindrà lloc a

logístics d’EEUU un sistema complet de milers de ro-

final, l’aplicació de CNC podríem dir que permet ac-

finals d’abril de 2016, assegura que el concepte d’In-

bots que agafen les comandes i les porten directament

tualment a les empreses treballar i sobreviure amb

dústria 4.0 ha deixat de ser una visió de futur per con-

als centres d’empaquetat. Els robots estan connectats

sectors tan exigents com el farmacèutic, el ferroviari

vertir-se en una realitat. De fet, Estats Units serà un

via wifi al sistema central i amb aquest sistema l’empre-

i l’automoció. Com s’acostuma a dir les peces fàcils ja

dels països associats a la Fira i estan treballant cap a

sa ha ampliat fins a un 50% l’espai disponible d’estoc ja

les fan a Xina.

la mateixa direcció: per tal de mantenir la competiti-

que es poden col·locar molts més prestatges amb mersegueix a la pàg. 8 >>

38 anys al vostre servei
TREBALLS AMB PLANXA
TALL LÀSER
PUNXONAT
PLEGAT
SOLDADURA
PROJECTES INTEGRALS
Font de Tarrés, 1 (P.I. Font de Tarrés)
08560 MANLLEU (Barcelona)
T. 93 851 43 51 / F. 93 850 78 05
silvia-tallersroura@telefonica.net
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Tallers Tió: innovació, tecnologia i eficàcia
en la fabricació de contenidors

de forma automàtica i que formen part
d’una solució integral dins de projectes
concrets. Nosaltres considerem que
un contenidor a mida és com crear una

Gerard Tió, CEO de l’empresa Tallers Tió situada a Taradell, ens explica els reptes d’una companyia

nova eina de treball que millora la segu-

del sector del metall que s’ha especialitzat sobretot en el disseny i la fabricació de contenidors

retat, l’eficàcia i l’eficiència de l’emma-

personalitzats, convertint aquests elements en eines a mida que ofereixen solucions integrals per la

gatzematge i el transport.

logística interna i externa dels seus clients.

C

Quin és l’estratègia de Tallers Tió de

Redacció

cara al futur?

Com defineix Tallers Tió com a em-

nera, el principal producte de la nostra

ThyssenKrupp, Daimler, Barry Callebaut

Som optimistes de cara al futur ja que

presa?

empresa és el contenidor metàl·lic per-

entre d’altres estan confiant en nosaltres

tot apunta que hem deixat enrere la crisi

Tallers Tió és una empresa catalana lo-

sonalitzat. Tallers Tió disposa d’un equip

per tal de què els ajudem en la seva logís-

i que estem tot just encetant una era de

calitzada a Taradell que es dedica a la

de professionals preparat per dissenyar i

tica interna i externa. Nosaltres propor-

grans canvis on tot s’està reinventant.

fabricació de productes metàl·lics i amb

oferir la solució a mida que més s’adapti a

cionem solucions globals: prestatgeries

Energia, reciclatge i automoció seran

personal especialitzat per cadascun dels

les necessitats del client. En aquest apar-

adaptades, contenidors personalitzats,

tres grans motors per la indústria metal·

processos de fabricació. Disposem d’un

tat tenim una llarga experiència i hem

transportadors, carretons i agv (auto-

lúrgica i nosaltres estarem atents a les

departament de I+D on es dissenya el

aconseguit crear-nos un nom oferint

mated guided vehicles) robotitzats, és

noves necessitats i ens adaptarem per

producte, unes instal·lacions de més de

assessorament integral i personalitzat a

a dir vehicles que transporten materials

assolir nous reptes.•

1.500 metres quadrats i maquinària d’úl-

grans empreses del sector de l’automo-

tima generació. La nostra empresa ha

ció, de l’alimentació i del reciclatge.

col·laborat amb grans firmes de contenidors a nivell nacional i ens proposem in-

Ens pot definir més en detall en què

novar constantment, oferint als nostres

consisteix la producció de conteni-

clients solucions a mida dins un sector

dors personalitzats ?

on normalment s’ofereix un producte

El contenidor personalitzat és el conteni-

molt estandaritzat.

dor que s’adapta al màxim a les necessiun estalvi de temps en el procés de pro-

que s’ofereixen ?

ducció, eliminant esforços innecessaris

Tallers Tió dóna una extensa gamma de

als treballadors, garantint la qualitat dels

serveis que van des de la fabricació d’es-

productes acabats durant els seus tras-

tructures metàl.liques (naus industrials,

llats i optimitzant al màxim l’espai dispo-

supermercats, etc) als mobles o les esca-

nible. És per això que empreses de nivell

les metàl·liques de disseny. De tota ma-

com Neslté, Climesa, Magneti Marelli,

Gerard Tió, CEO de l’empresa Tallers Tió

Pol. ind. Castellets
Pl. Mossèn Vilacís, 1
08552-TARADELL
F. 938 800 066
info@tio.cat

• Reparació manteniment d’empresa, càrnies, restaurants, etc.
• Fabricació de maquinària especial de
subproductes de reciclatge d’alimentació.

DES DE 1987
DONANT QUALITAT I SERVEI

Construccions Mecàniques
i Planxisteria Industrial. Ferro - Inox.

• Decoració interiors/exteriors de comerços, oficines i
aparadors, baranes inox.
C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa / Tel. i Fax 93 850 22 45 / A/E efrasercon@gmail.com / 08512 Sant Hipòlit de Voltregà

eixprofessional.com

Quin són els productes i els serveis

Tallers tió

tats del client oferint així a les empreses
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Els treballadors seran
analistes i operaris al
mateix temps i per tal de
què tot això funcioni caldrà buscar més que mai la
seva motivació i el desenvolupament de la persona
dins les organitzacions”

JORDI CABANAS

La indústria s’ha de digitalitzar per tal de poder ser
competitiva al segle XXI, la
qual cosa podria voler dir
una cosa molt important per
a tots nosaltres: canviar la
tendència d’externalitzar
les produccions a Àsia.”
>> ve de la pàg. 6

Màquina de tall de plasma. Mafesa.

caderia: els robots gairebé no necessiten espai per evo-

al. A la nova època que ens espera la informàtica segui-

Internet de les coses sobre la millora de la velocitat i la

lucionar. Amb aquest sistema s’han millorat els temps

rà tenint un paper molt important en el funcionament

intel·ligència dels equips, la millora del manteniment

que es triga a processar les comandes. Aquests canvis

de les indústries i en la maquinària, però cal esperar

predictiu i per tant de la seva eficiència i la satisfacció

no afecten directament la contractació de personal en

també un nou impuls de la xarxa i de les noves tecno-

del client final. Més enllà de l’aspecte estrictament tèc-

volum total, ara bé, es busquen persones amb un perfil

logies associades a les dades sobre les màquines i els

nic, en l’ aspecte humà es consolidaran alguns canvis

nou: més enginyers i informàtics i menys treball manu-

processos. S’ha de veure els possibles beneficis d’aquest

organitzatius que amb la introducció de la informàtica

CONSTRUCCIONS EN FERRO
ACER INOXIDABLE
ALUMINI
MUNTATGES DE PORTES
AUTOMATISMES
C. Horta de can Bassas s/n · 08570 - Torelló
Tel. 93 859 47 00 · Mòbil. 626 32 10 41
info@metal-lurgiquestoni.com
www.metal-lurgiquestoni.com

SERVEIS A LA INDÚSTRIA
EN MUNTATGE, SOLDADURA
I PLEGATS CNC
Muntatge de maquinària sobre planol,
remeses, manteniment industrial, etc.

aNOVETAT: Tecnologia làser d’alta velocitat
amb fibra òptica per a tall de tub i xapa.
aTecnologia làser d’alta velocitat.
aTecnologia punxonadora amb màquina
d’alta velocitat.
aTecnologia plegadora de 3 m i 6 eixos.
aTecnologia plegadora de 2,5 m i 2 m
de 4 eixos.
aCèl·lula de plegat automatitzat per
longituds fins a 3 m (robot).
aSoldadura robotitzada.
aTaules de soldadura.
aCorbadores i aplanadores de xapes.
aTall automàtic de tub.
aPintura amb epoxi.

Anunci SAV Vilaro_EP_02032016_2.indd 1

www.serbidyne.cat
tel. 93 171 16 50

C. Comte Borrell, 10. 08570 Torelló
serbidyne@serbidyne.cat

SAVVILARÓ
metall en evolució

C. Indústria 11-13
Pol. Ind. La Quintana
08504 - Sant Julià de Vilatorta (BCN)
Tel. 93 888 81 78 - Fax 93 888 73 57
www.savvilaro.com

2/3/16 17:13
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i els controls numèrics tradicionals ja s’ha començat
a viure a casa nostra: la necessitat d’una estreta col·
laboració entre els treballadors de les oficines tècniques
i els operadors de les màquines, és a dir la necessitat
d’una major coordinació entre el que s’anomena IT (Information Technology) i OT (Operation Technology).
El futur ens porta a veure les organitzacions amb els
ulls de les telecomunicacions i sobretot a tenir present
més que mai la informació sobre el comportament i
les necessitats del client final. Rosa García dirigeix actualment la filial espanyola de Siemens. Siemens és un
defensor del concepte d’indústria 4.0. García defensa la necessitat d’una reinvenció digital de la indústria
per tal de poder donar resposta als nous reptes. Ens
JORDI CABANAS

diu que actualment el consumidor demana productes
personalitzats a preu de productes de remesa i que el
temps de resposta per arribar al mercat s’ha reduït de
forma significativa. Comenta que la indústria s’ha de digitalitzar per tal de poder ser competitiva al segle XXI,

Procés de mecanitzat d’una peça.

la qual cosa podria voler dir una cosa molt important

zades han vist ràpidament en aquests processos una

assessor del govern alemany. Al final una bona notícia

per a tots nosaltres: canviar la tendència d’externalitzar

oportunitat per revitalitzar el teixit industrial. El Govern

per les empreses del metall podria ser que l’adaptació

les produccions a Àsia. A EEUU ja moltes persones tor-

Basc ja ha fet passos en aquest sentit amb jornades

als canvis que vénen pot comportar tornar a valorar la

nen a buscar el Made in America i sembla donar-se els

com Basque Industry 4.0 La Fábrica Inteligente que es

indústria a casa nostra, és a dir més feina i més projec-

condicionants favorables perquè Europa faci el mateix

va celebrar el 15 d’octubre a Bilbao, amb la presència del

tes pels quals ens hem d’anar preparant.

procés, per això les regions europees més industrialit-

professor Wolfgang Wahlster, autoritat en la matèria i

En el futur que ens espera el concepte de producció

MÀXIMA QUALITAT I SERVEI EN
ARMADURES PER A LA CONSTRUCCIÓ
TOTS ELS SERVEIS EN FERRALLA

C. Taga, núm. 9. Pol. Ind. Talamanca
08509 LES MASIES DE VOLTREGÀ

Tel.: 93 850 45 24
Fax: 93 850 47 66

www.ferrallatsgester.cat

A/e info@ferrallatsgester.cat
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plinars, ens portarà necessàriament a valorar les persones i explorar la ciència del comportament humà.
Els treballadors seran analistes i operaris al mateix
temps i per tal de què tot això funcioni caldrà buscar
més que mai la seva motivació i el desenvolupament
de la persona dins les organitzacions. La Indústria
4.0 ha de ser per tant i més que mai una revolució
feta des del punt de vista dels valors humans, al servei de les persones i per augmentar el benestar de les
mateixes.

SAV Vilaró

El concepte d’Indústria 4.0 al sector del metall

Peça metàl·lica realitzada en processos mecanitzats. SAV Vilaró.

El Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic
(CEAM) està treballant actualment aquest concepte
juntament amb algunes assessories punteres, creant
equips de treball que estan dissenyant actuacions de
sensibilització, informació i de formació per tal de

Lean creat per Toyota ha de seguir sent vàlid i n’ha

tat, tot allò que fa referència a l’eficiència energèti-

poder implantar algunes de les millores tecnològi-

de facilitar la seva implantació la digitalització de les

ca. Un altre concepte interessant és el de producció

ques que el concepte d’indústria 4.0 ens aporta fins

màquines i, per tant, tot el que fa referència a l’estan-

additiva, la qual cosa vindria a ser una evolució de la

i tot a les petites empreses. La finalitat és ajudar al

darització dels protocols i les noves possibilitats de

popular impressió 3D. Mitjançant un làser que polvo-

desenvolupament de la “Smart Factory” dins del me-

connectivitat. Aquest darrer punt ens portarà a tenir

ritza el metall, Siemens assegura que es poden crear

tall català per tal, segons afirmen, de millorar la ca-

molt present també la seguretat de les dades que tin-

ràpidament peces a mida, no només de plàstic sinó

pacitat productiva i competitiva de les empreses que

drem segurament en allò que ja actualment anome-

també de ceràmica i de metall com acer inoxidable,

actualment configuren el sector. INGEDETEC és una

nem el núvol. Serà molt important també en el futur

titani o bé d’alumini. Finalment, però, el món de la

enginyeria puntera en el desenvolupament de soluci-

proper, per motius mediambientals i de sostenibili-

formació i la necessitat de coneixements interdisci-

ons en el camp de la indústria 4.0 i la implementació

PORTES I AUTOMATISMES

COTO

• SERRALLERIA AMB FERRO I ACER
INOXIDABLE
• CONSTRUCCIONS, MUNTATGE, VENDA
I REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE PORTES
METÀĿLIQUES.
• GESTIÓ INTEGRAL DE MANTENIMENTS.
• SERVEI A COMERÇOS, INDÚSTRIES,
COMUNITATS DE PROPIETARIS I
PARTICULARS.

Tel. 93 886 44 73
Fax 93 886 30 94

en portes
seccionals i
automatitzacions
amb primeres
marques

info@tonicoto.com

Marc solà / Eix professional

C. Ripoll, 12- 08500 Vic
Pol. ind. Mas Beuló

Grans ofertes

C. Remei, 12.
17500 Ripoll
Girona

Tel.
Fax
E-mail
Website

972 70 40 28
972 70 31 64
acastro@servycat.com
www.servycat.com
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d’eines per la gestió digital de les fàbriques. Des del
Ministeri d’Indústria s’ha posat en marxa també el
projecte Indústria Conectada 4.0. L’objectiu d’aquest
projecte és augmentar la contribució industrial en
el PIB, en els llocs de treball i la balança comercial,
mitjançant l’impuls de la transformació digital de
les empreses. Indústria preveu destinar 758 milions
d’euros a la digitalització de la indústria. Les exportacions catalanes han tancat el 2015 amb un valor de
63.838 milions d’euros, representant un creixement
interanual del 6,1%. Dins aquestes exportacions cal
tenir en compte que els béns d’equipament concentren el 17,2% del total de les exportacions i van créixer
per a les empreses del nostre territori que treballen
amb productes molt complexos i que necessiten totes les eines possibles al seu abast per tal d’aconseguir ser competitius. Serà necessari, doncs, repensar

ausa rsc

un 4,8%. Aquesta pot ser, per tant, una oportunitat

Avui dia es fabriquen peces on la qualitat i la precisió són imprescindibles. Ausa RSC.

els sistemes de hardware i els sistemes operatius,
analitzant també la possibilitat de comunicació dels

questa d’Inversió Industrial ja va constatar per a l’any

aquest any 2016, si l’economia global ho permet, el

dispositius amb Internet, per tal de poder crear mo-

2015 un increment interanual de la inversió industrial

PIB es podria recuperar fins als nivells de 2008-2009.

dels predictius que ens permetin treballar de forma

a Catalunya del 4,2%, i preveu de cara al 2016 un in-

Esperem que aquesta nova embranzida econòmica

més efectiva a partir de les dades recollides, així com

crement del 7%. La Cambra de Comerç preveu que

sigui la palanca que permeti que les empreses petites

també la forma de presentar aquesta informació a

l’any 2016 les empreses del sector del metall concen-

i mitjanes puguin pujar al carro de la innovació i des-

l’usuari.

traran les seves inversions en maquinària, informàti-

cobrir els avantatges de la nova revolució industrial

L’institut d’Estadística de Catalunya en la seva En-

ca i innovació. En les previsions s’augura també que

4.0 que ja tenim a les portes. •
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,

economista i expert en

psicologia del lideratge

“La crisi ens obliga a deixar de
tenir per a poder esdevenir,
però no n’hem après la lliçó”

Liderar és servir: és
a dir, estar pendent
de la gent.”

El talent són les
virtuts en acció.”

Una de les denúncies que deixa la situació econòmica actual és que no ens enfrontem a una crisi, sinó a un negoci que reverteix
en una minoria. Aquest és, precisament, un dels aspectes que més inquieten Àlex Rovira i Celma (Barcelona, 1969). Llicenciat en
Ciències Empresarials i MBA per ESADE, conjuga amb èxit la tasca d’escriptor, economista, conferenciant i consultor. Amb més de
vuit milions de llibres venuts (és autor o coautor de 14 títols), està considerat com a un dels escriptors catalans de més prestigi
internacional, així com un dels millors especialistes en psicologia del lideratge arreu del món. Tot plegat, un bagatge clau per a
reflexionar en profunditat sobre els valors i el talent.

JORDI CABANAS

Àlex Rovira

Moltes empreses han
pres consciència de la
importància de tenir
cura del talent i de
conrear capacitats
que van més enllà
d’una llicenciatura
i de l’expertesa: la
intel·ligència emocional,
la creativitat,
l’emotivitat, l’ètica...”
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D
Cèlia Roca

i això implica pedagogia continua. La cultura és l’únic

Després de mesos de bones notícies econòmi-

L’empresa ha estat un dels àmbits on més ha in-

ques, els mercats financers tornen a fer-nos

cidit aquesta crisi. Com ha transformat la ges-

mitjà per a establir un lideratge basat en les perso-

contenir la respiració. Recuperarem mai els ni-

tió de les persones a les organitzacions?

nes. La resta d’exercicis són hipocresia.

vells de benestar previs a la crisi?

Ha fet que s’hi replantegessin els models relacio-

Allò que hi havia abans del 2008 era una ficció,

nals. Fa vuit anys, al mercat laboral hi havia més

Creu que els casos de corrupció en l’àmbit de la

una economia sobreescalfada. La Borsa hauria

diners que talent, però avui, hi ha més talent que

política, la banca i les grans corporacions han

de ser un mecanisme de finançament per a em-

diners. I quan es dóna aquesta circumstància, el

deslluït el lideratge?

preses amb pocs recursos, però ha esdevingut

talent esdevé una commodity. Els processos de se-

Per suposat. La política és un exercici de narcisisme,

una via d’enriquiment per a moltes organitzaci-

lecció estan massificats i això fa que ara es mirin

no de lideratge, però no hi ha pedagogia i no interes-

ons que compten amb informació privilegiada i

tant les aptituds com les actituds dels candidats.

sa que la gent en sigui conscient. De tota manera,

se n’aprofiten de la resta. Això la converteix en un

A més, s’han començat a valorar especialment

hi ha excepcions: per exemple, les assemblees que

reflex de les perversions immorals i de les dèries

aquelles persones que, a més d’expertesa, poden

organitzen certs partits són un exercici de lideratge

del mercat.

potenciar els seus coneixements amb les noves

real. D’altra banda, el talent són les virtuts en acció.

tecnologies.

Tenir responsabilitat social exigeix tenir-ne cura, com
si d’una planta o un arbre es tractés, i els principis de

I per extensió, de tot el sistema, imagino.

la collita que en podem obtenir són el lideratge.

L’economia actual, basada en el creixement con-

I pel que fa al lideratge? Com són els directius

tinu, no és sostenible. Si el PIB d’un país no té un

post-Lehman Brothers?

increment anual de dos dígits, tot s’ensorra. I men-

No es pot generalitzar, però moltes empreses han

Això també ha afectat l’honestedat. Considera

trestant, cada juliol esgotem els recursos naturals

pres consciència de la importància de tenir cura

que la paraula ha perdut valor en el si de l’em-

que hauríem de consumir en un any, si volem ga-

del talent i de conrear capacitats que van més enllà

presa?

rantir l’equilibri del planeta. S’ha de repensar aquest

d’una llicenciatura i de l’expertesa: la intel·ligència

Més que d’honestedat, jo parlaria de transparència.

model, ja que no satisfà l’economia de tothom.

emocional, la creativitat, l’emotivitat, l’ètica... En

Les empreses joves hi aposten cada cop més. De fet,

canvi, altres organitzacions han tornat al model del

cada vegada tendeixen a explicar més obertament

El problema és només econòmic?

capatàs i a un comportament primitiu, com ha suc-

com es distribueixen els seus beneficis i on va a pa-

També hi ha un factor psicològic, que es manifes-

ceït al món del periodisme.

rar. Si no hi ha transparència, hi ha secrets i mitges
veritats, i això ens mena a un sistema polític més

ta en fets com ara la corrupció, la manca d’ètica o

podrit.

la cobdícia. Hauríem de començar per eliminar els

A moltes companyies de nova creació, les jerar-

paradisos fiscals, gravar més les rendes multimilio-

quies i la figura dels caps tendeixen a diluir-se.

nàries i reduir l’escletxa entre rics i pobres. Cal una

Com beneficia aquesta tendència a l’empresa?

Les xarxes socials han instaurat nous patrons

psicologia sana per a una economia sana, i per a

Les empreses joves han començat a apostar per es-

de lideratge en el terreny de l’opinió. Tenen cap

això, necessitem actituds, valors i principis que per-

tructures d’innovació obertes, flexibles, amb pocs

punt de contacte amb els líders empresarials?

segueixin el bé comú. Si no, les manifestacions ma-

nivells d’organització interna i amb molta interdisci-

En molts casos, no estem davant d’exercicis de li-

croeconòmiques continuaran estant pervertides i

plinarietat. Això contribueix a una hibridació psicolò-

deratge, sinó de notorietat i excitació. Tenir molts

ens autodestruirem.

gica del talent, que ajuda a connectar persones amb

seguidors a un perfil social no implica un lideratge,

diversos perfils i a aconseguir que s’hi entenguin.

i no hem de confondre aquest concepte amb l’èxit.
Tal com jo ho entenc, liderar és servir. Si una persona

Al seu llibre La bona crisi (2010), descriu aquest
episodi com a una oportunitat de canvi i millo-

Creu que tothom té potencial per a liderar?

aporta coneixement crític, és un líder d’opinió, però

ra. Què ha portat de bo l’esclat de la bombolla

Quins requisits ha d’aplegar un bon líder?

també hi ha internautes amb molts seguidors per

financera?

Liderar és servir: és a dir, estar pendent de la gent

simpatia, pel desig d’emular-ne les habilitats —com

Una crisi és una oportunitat per canviar la manera

i tenir-ne cura. Per això s’ha de prioritzar la psico-

en el cas dels esportistes—, per l’ostentació que fan

d’entendre el món i redefinir moltes coses. Aquest

logia psicoafectiva i la voluntat de comprendre. Els

d’un determinat estil de vida... Això no és lideratge.

escenari ens obliga a deixar de tenir per a poder es-

millors líders es caracteritzen per ser compassius,

Tan sols lidera qui és útil i aporta eines de transfor-

devenir, però no hem après la lliçó d’aquesta crisi.

amables i empàtics. No entenc el lideratge jeràrquic

mació. A l’empresa passa el mateix: hi ha bons ges-

Per exemple, ni els grans partits d’aquest país ni el

i dominant, basat en la por: per a mi, això és escla-

tors que no són líders. A més, el lideratge no entén

sector financer estan endegant un procés de trans-

vatge. Liderar és estimar, i per a estimar, s’ha de co-

de càrrecs ni de classes socials: per exemple, el filòsof

parència i de canvi. El gran problema no és la lega-

nèixer l’altre. En el camp de la psicologia, aquesta

Epictete va influir en l’emperador Marc Aureli.

litat, que pot ser profundament immoral, sinó la

circumstància respon al nom de mirada apreciativa

transparència i la coherència.

o efecte Pigmalió. No hi ha lideratge sense confian-

La darrera pregunta és obligada: sempre ha re-

ça mútua. Només amb aquesta actitud es pot crear

lativitzat la importància de l’atzar i assegura

Una qüestió de valors, doncs.

un vincle de compromís, que incidirà positivament

que les persones són les principals responsa-

És com una malaltia. Per exemple, un maldecap és

en el procés i en els resultats finals de l’empresa.

bles del seu propi èxit. Per quin motiu?
Al llibre La bona sort, plantejo dos personatges ar-

una manifestació somàtica que es pot pal·liar amb
un analgèsic, però cal preguntar-se quina és la cau-

Què té més pes en el lideratge: un discurs caris-

quetípics que posen les virtuts en acció davant

sa que l’ha provocat. És de tipus emocional? O pot-

màtic o una acció?

d’un escenari idèntic: què poden fer perquè neixi

ser és postural? Amb l’economia passa el mateix: ens

Ja ho deia Sant Agustí d’Hipona: “Estima i fes”. El mis-

un trèvol on mai no ha crescut? Fent front a aquest

centrem en el problema, però no en l’origen, i no hi

satge s’articula mitjançant l’acció, sense necessitat

repte, un dels protagonistes no només aconse-

ha ni preparació ni voluntat política per a canviar-ne

d’arengues. Cal una coherència entre allò que es pen-

gueix aquesta fita, sinó que també crea una parcel·

l’enfocament. El sistema s’aguanta per fils de conni-

sa i allò que es fa. D’aquí sorgeix la integritat, sense

la fèrtil perquè tothom hi pugui conrear trèvols.

vències i interessos creats, i qui parla clarament i de-

la qual no hi ha lideratge. Com a espècie, els éssers

No podem triar les circumstàncies, però sí la ma-

nuncia aquesta situació és titllat de radical.

humans hem de vèncer la testosterona i l’adrenalina,

nera d’afrontar-les. •
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MERCAT
DEL RAM 2016:
RAMADERIA,
CULTURA,
INNOVACIÓ I
FESTA CIUTADANA
Els dies 18, 19 i 20 de març el Mercat del Ram 2016 torna altra
vegada per convertir-se en un aparador on la ramaderia, la
gastronomia i la cultura seran les referències obligades, oferint
al públic assistent tot tipus d’activitats en una festa ciutadana
JORDI CABANAS

que tindrà com a escenari diferents punts de la ciutat de Vic.

ASSESSORIA LABORAL I FISCAL

PL. CATALUNYA, 15

TEL. 938 502 600 FAX 938 502 119

08512 ST HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

E-MAIL:vigue@assessoriavigue.com

Setmanalment a la Plaça de Vic els pagesos locals ofereixen els seus productes
de temporada de la seva pròpia collita.

POUS I PERFORACIONS
PROSPECCIONS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES
FORATS DE PROVA
INVESTIGACIONS DE TERRENYS
PERFORACIONS PER GEOTÈRMIA
C. Països Catalans, 34 - 08506 Calldetenes - Barcelona

A/e perfocasany@gmail.com
Tel./Fax 938 890 858 - Mòbil 608 995 963
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Redacció

La ramaderia com a eix central. Concursos i exposició de bestiar.
El Mercat del Ram reflecteix la vitalitat de la ciutat de Vic i de tota la comarca, i això
vol dir que la ramaderia tornarà a tenir un paper molt destacat. Els concursos de
bestiar són un punt d’atracció important i per tant enguany el 19è Concurs Català de
Raça Frisona es farà durant el dissabte a la tarda i diumenge al matí. I el 12è Concurs
Nacional de Vaca Bruna del Pirineu tindrà lloc el dissabte al matí dins del Recinte
Firal El Sucre. Són concursos oberts al públic en els quals participaran els millors animals provinents d’explotacions de tot el territori català.
El Concurs de Canals Porcines, que aquest any arriba a la 34a edició, tornarà a mostrar també la importància del sector porcí dins de l’economia osonenca. Es tracta
la qualitat de la canal seran premiades i reconegudes pels professionals del sector.
Com en altres anys, a l’interior del recinte firal hi haurà exposició d’ovelles, aviram,
porcs i vaques de diferents races com la Llemosina, la Blanc-blau belga, la Pirenaica o la Fleckvieh i l’Aberdeen Angus. Per reforçar el caràcter ramader del Mercat del

JORDI CABANAS

d’un dels concursos clàssics del Mercat del Ram. Un any més, la qualitat de la carn i

Mostra comercial de maquinària agrícola.

Ram, enguany la Llotja de Contractació i Mercat en Origen, que es reuneix cada dissabte a l’edifici El Sucre per fixar preus del boví i el porcí, se celebrarà dins del recinte

nitat Valenciana, el País Basc, Aragó, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Astúries i

firal, i d’aquesta manera s’integrarà a les activitats d’aquesta cita anual.

Balears, hi haurà la possibilitat de fer tastos guiats, maridatges i fet tot tipus d’activitats relacionades amb aquests productes, com per exemple tallers per aprendre a

El Formatge artesà serà un any més el protagonista a la plaça dels Màrtirs

fer pastissos de formatge. El dissabte al matí es farà la 8a edició del Concurs de For-

Lactium, la Fira de formatge artesà arribarà enguany a la 8a edició amb més de 40

matges Lactium al Temple Romà. Dins les activitats de Lactium destaca també, el

parades de formatges i derivats làctics que tindrà lloc a la Plaça dels Màrtirs, amb

dijous 17, un sopar temàtic al Temple Romà, que per primera vegada organitzarà el

una voluntat política clara de donar vida a aquesta zona de la ciutat. És interessant

reconegut cuiner Nando Jubany, juntament amb el gastrònom Pep Palau i l’enginyer

saber que a més de les parades amb formatges de Catalunya i també de la Comu-

químic i enòleg Raül Bobet, propietari del Celler Castell d’Encús.

CAN GUITARRA

Castany plàstics s.L.
C/ MAs les VInyes, 30
pol. InDustrIAl MAs les VInyes
08570 torELLó

tel. 93 859 26 60
Fax. 93 859 09 70
A/e: info@castanyplastics.com
web www.castanyplastics.com
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Ctra. Vic-Manlleu, km3 08503 Gurb

www.transportsdebestiar.com

Tel 93 886 42 13 · Mòbil 608 94 73 61· Fax 93 886 93 80

C. Mestral, 7A
08507 Santa Eugènia de Berga
Tel 0034 627 474 140
Tel 0034 627 474 141
comercial@transportsdebestiar.com
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El sector ramader és un dels principals atractius professionals del Mercat.

El Mercat del Ram aposta pels productes de proximitat

del col·lectiu Osona Terra, que elaborarà el Graeller Rialler, amb l’acompanyament

Els productes de proximitat són els protagonistes de l’Espai Terra i Cuina. Dins

de Sarau Rumba i DJ Morocha. Creacció, l’agència d’emprenedoria, innovació i co-

aquest espai, ubicat a la Rambla del Passeig, hi participaran una quarantena de

neixement per al desenvolupament socioeconòmic d’Osona, col·labora aquest any

productors agroalimentaris que compten amb el segell que atorga la Generalitat de

amb el Mercat del Ram, a través d’una iniciativa que portarà a terme Crealiment, un

Catalunya de venda de proximitat o bé tenen el carnet d’artesà, que dóna la matei-

servei de suport a la innovació de les empreses agroalimentàries.

xa Administració. Alguns dels productes que s’hi podran trobar són olis, mel, embotits, vins, cerveses, pastisseria i bolets. Diversos estands vendran també tapes re-

La Casa de Pagès i l’entorn rural com a protagonistes

lacionades amb el seu producte. Com a novetat, el dissabte i el diumenge hi haurà

Una altra novetat destacada d’aquest any és la que tindrà lloc a l’interior del Recin-

una oferta de tapes que els visitants podran adquirir directament a cada estand i

te Firal El Sucre. En aquest indret s’habilitarà una zona on es mostrarà l’origen i el

una zona de cuina coordinada pel cuiner David Sanglas, on s’hi farà una calçotada,

present de les cases de pagès, sota el nom: La casa de pagès, origen dels aliments.

un esmorzar de cap i pota, una xatonada i una arrossada. També en aquesta zona

En aquest espai s’hi podrà veure maquinària, productes, fotografies i gràfiques dels

s’organitzarà un “gastromusical”, una activitat que maridarà productes locals, vins i

processos del cereal, el porc i la vaca. També s’hi duran a terme tallers experimentals

música de la mà dels cuiners d’Osona Cuina, el Celler d’Osona i la cantant Carla Ser-

per a nens i nenes de 5 a 12 anys sobre l’alimentació animal, l’alimentació humana i

rat. El dissabte 19 de març a l’Orfeó Vigatà es fa el Sopar Nit de Rams amb productes

els cereals. Els tallers estaran oberts el dissabte 19 de març i el diumenge 20 de març

• Assessorament en organització i
comunicació interna.
• Elaboració i revisió de textos.
• Estudis i col·laboracions a mida.
Vols saber com et podem ajudar?
Contacta’ns i parlem-ne!

669 90 57 95 - alba@socioestudis.cat - www.socioestudis.cat

C. Sant Eloi, 2. Pol. Ind. Talamanca
08508 - Les Masies de Voltregà - Vinyoles
www.ccmelectronic.com

Cuina i tastets “de León” — Cuina de mercat —
Dinars d’empresa — Banquets — Reunions Faminliars …

Menú diari - Menú cap de setmana

Regala embotits artesans

Tel. 93 850 43 24
Fax. 93 850 41 79
comercial@ccmelectronic.com

Carrer Torelló, 35 - Vic
Tel. 93 889 19 50
A/e info@elracodeleon.es
www.elracodeleon.es
Tancat els dimarts per festa setmanal
excepte festius

Tel. 972 29 09 96
Fax 972 29 22 00
botiga@candorca.com
www.candorca.com
Miquel Dorca S.L.

Escorxador propi i eleboració d’embotits Ctra. Camprodon 7/9
Porcs criats i seleccionats a la Garrotxa 17813 La Vall de Bianya

eixprofessional.com

Suport a l’organització interna de petites i mitjanes empreses
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de les 10 a les 13 h. i de les 17 a les 19 h. D’altra banda de les 16 a les 17 h. al mateix
espai es farà un taller de dibuix a càrrec de Mas Casablanca de Taradell, autors dels
contes d’en Fermí i la Valentina. Hi haurà també dins aquest mateix recinte una exposició de dibuixos sobre masies que els han fet arribar els nens i nenes de segon
de primària de les diferents escoles de Vic. Es tracta d’una iniciativa que té com a
objectiu aproximar el sector agrícola i ramader als visitants del Mercat del Ram, des
d’un punt de vista didàctic i participatiu. Els organitzadors d’aquesta nova activitat
són l’empresa Gepork, la Cooperativa Plana de Vic, l’Ecomuseu del Blat de la càtedra
d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris Alternatius de la UVIC-UCC, l’empresa Na-

Les exhibicions eqüestres
Tot un clàssic del Mercat del Ram, les exhibicions eqüestres tindran altra vegada
la seva cita anual a la zona esportiva municipal tant el dissabte com el diumen-

JORDI CABANAS

trus, i l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic.

Classificació de canals porcines.

ge. Una vintena d’hípiques d’Osona participen en activitats diverses relacionades
amb el món del cavall com el Horseball, la doma clàssica, gimcanes o el volteig
cosac. Com a novetat, es faran tres modalitats de raid: dissabte de 60 i 80 km i
diumenge de 40km.

la d’automòbils, al carrer Mossèn Josep Gudiol. D’altra banda, durant tot el cap de
setmana, la ciutat s’omple d’ofertes lúdiques que complementen la vessant comercial com concursos de dibuix i fotografia, de globus aerostàtics, parc infantil d’inflables, exhibicions castelleres i diverses competicions esportives.

International mercat del ram Balloon Trophy
Una altra imatge clàssica del Mercat del Ram són els globus navegant pel cel de la
Plana de Vic. Enguany la 33a edició del Balloon Trophy torna a tenir lloc dins de la
programació d’activitats. Aquest esdeveniment és el més antic, dins del món dels
globus aerostàtics, que es fa a Catalunya i s’ha convertit en un dels esdeveniments
més prestigiosos d’Europa. Durant quatre dies, de dijous a diumenge es portaran a
terme diferents vols d’exhibició, una competició, una night glow, és a dir un espectacle nocturn amb globus captius, llums i música. En les darreres edicions han vin-

Un mercat que manté tots els elements clàssics que podem trobar cada any, però
que afegeix al seu programa activitats innovadores i nous elements que convertiran Vic en un aparador per mostrar la potència de l’economia, l’agricultura i la ramaderia osonenca i al mateix temps permetrà a tots els visitants gaudir de noves
experiències i gaudir de la festa ciutadana que tindrà lloc durant tota la setmana i
sobretot els dies 18, 19 i 20 de març i que serà sens dubte una bona porta d’entrada a
les vacances de Setmana Santa que ja s’acosten. •

gut a volar a Vic equips de tota Europa ( Àustria, Suècia, França, Regne Unit, Holanda, Itàlia, Rússia, etc) i també de la resta del món, per exemple Mèxic, Brasil i USA.
Aquest any hi ha prevista la participació de trenta equips, que mobilitzaran a unes
300 persones, incloent jutges i tècnics
A banda de les mostres esmentades, cal destacar la de Turisme, a la Rambla del Carme i Plaça Santa Clara, la de maquinària agrícola, a l’Avinguda dels Països Catalans,
la d’horticultura, jardineria i energies renovables, al pàrquing Joan de Serrallonga, i

Fabricats de peces per a la
indústria o la ramaderia,
recobriments i polièster en general.

info@escuraxemeneies.com
www.escuraxemeneies.com
Tel. 93 889 30 27 - Vic
Tel. 93 881 21 86 - Centelles

C. Molí d’en Llobet, 15
Pol. Ind. Malloles
08500 Vic
Tel./Fax 938 891 410

www.poliesterpelegrina.cat

C. Emili Grahit, 17, entresol
17002 GIRONA
TEL. 972 41 69 69
Mòbil: 619 737 338
A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es
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Les renovables, la transició
energètica del segle XXI
Mentre els estudis aporten dades poc
tranquil·litzadores sobre el futur dels combustibles
fòssils, les energies renovables i entre elles les calderes
de biomassa aporten solucions concretes al que potser
acabarà essent un dels problemes més importants del
segle XXI: el final de les energies fòssils.

E
Redacció

El repte del final del camí per

sostenen l’argument de què el consum

temps de vida que queda als recursos

gotar en els propers trenta anys. El gas i

les energies fòssils

d’energies fòssils té data de caducitat

energètics actuals. Aquestes reflexions

l’urani s’esgotaran alguns anys després.

En els darreres anys, el problema de les

i les dades que aporten cada vegada

fan encendre totes les alarmes fins i tot

L’únic combustible fòssil que podria

energies fòssils ha estat posat moltes

són més sòlides. Alguns científics s’han

en els sectors més escèptics. Segons

perdurar fins l’any 2060 seria el carbó,

vegades sobre la taula. Molts autors

atrevit fins i tot a fer previsions sobre el

alguns càlculs, el petroli es podria es-

però tothom pot entendre que els ni-

Som distribuïdors de les primeres marques en:

C. Castellfollit 13-14, Pol. Ind. Els Dolors.
MANRESA - 08243

C. Ripoll 14, Pol. Ind. Mas Beuló
VIC - 08500

T: 93.878.47.11
sencor@sencor.cat

Calefacció
Calderes.
Aire acondicionat.
Geotermia.
Aerotermia.

•
•
•
•

Biomassa.
Sanitaris.
Banys.
Accessoris
per a llauneria.

T: 93.889.28.42
sencorvic@sencor.cat

eixprofessional.com

40 anys donant servei a
l’instal·lador i al professional

•
•
•
•
•
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vells de contaminació que es derivarien

comportar una aportació important de

projectes per instal·lació de biomassa

a la realització d’aquests projectes com
s’ha fet fins ara.

del seu ús massiu farien molt difícil la

recursos per tal de desenvolupar tecno-

parteixen d’un cost d’instal·lació supe-

vida. A part de l’aspecte mediambien-

logies noves que permetin potenciar les

rior però s’amortitzen en un període

tal cal tenir en compte que les lleis de

energies renovables en tots els aspec-

relativament curt gràcies a l’estalvi en

La necessitat de renovar els combus-

l’economia de mercat actuarien també

tes. Per exemple, en la planificació pel

el consum de combustible. A aquest

tibles fòssils ha deixat de ser un repte

com sempre de forma implacable so-

2020 la biomassa passa a tenir un pes

estalvi s’hi poden afegir les línies d’ajuts

llunyà per convertir-se en una necessi-

bre els recursos existents. La progres-

del 10% sobre el total d’aportació en el

que algunes Administracions posaran

tat ineludible en els propers anys. Con-

siva escassetat i els rendiments decrei-

consum d’energia l’any 2009, a repre-

en marxa per tal de fomentar l’ús de les

juntament les empreses privades i les

xents dels pous de petroli provocarien

sentar gairebé un 19% del total a l’any

energies renovables. Durant la Jornada

Administracions han d’aportar soluci-

un augment progressiu dels preus dels

2020, és a dir 529 ktep.

Professional sobre Biomassa feta a Vic,

ons al repte del final dels combustibles

el diputat delegat d’Espais Naturals i

fòssils. Mantenir un nivell de vida i un

combustibles fòssils, que portaria automàticament cap a un decreixement

La biomassa com a exemple

Medi Ambient de la Diputació de Barce-

estat del benestar que consumeixi de

forçat del nostre estat actual del benes-

d’energia renovable

lona, Valentí Junyent va dir que confiava

forma més racional l’energia hauria de

tar a partir de l’encariment de l’energia.

El 18 de febrer passat l’Organisme Autò-

en què properament es pugui obrir una

ser possible mitjançant sistemes alter-

L’amenaça està doncs a la cantonada.

nom de Fires i Mercats de Vic va organit-

línea de subvencions per a l’execució de

natius que no amenacin la nostra salut i

zar una Jornada Professional destinada

projectes de biomassa, i no només per

la vida del planeta.•

El futur passa per les energies

íntegrament a la biomassa com a alter-

renovables

nativa energètica. Assumpta Farran,

El nostre model de vida basat en el con-

directora de l’Institut Català d’Energia

sum d’energies fòssils està arribant a

va destacar que en els darrers 2 anys el

un carreró sense sortida. Per un cantó,

govern català ha seguit una estratègia

els recursos a partir dels quals es basa

d’impuls de la biomassa que ha donat

la nostra forma de vida s’estan esgo-

com a resultat la instal·lació de 1.800

tant cada vegada més ràpid; i per altra

calderes. És evident que la biomassa

banda, els contaminants que estem

com a combustible per ella mateixa no

llençant al medi natural amenacen la

pot resoldre la demanda energètica

nostra salut i la supervivència de tota

actual, de tota manera és un sector en

la biosfera. La bona notícia que ens

constant evolució i s’ha d’estar atent

donen alguns d’aquests estudis és que

als models de producció de biomassa ja

una solució energètica de futur pres-

que les noves tecnologies, provinents

Caldera de pellet combinada
con energía solar

cindint dels combustibles fòssils i de les

de la nanociència o de la química verda



centrals nuclears sembla viable, i que

per exemple, poden donar una embran-

les energies renovables, entre elles la

zida molt important al sector. Segura-

biomassa, han de tenir un paper des-

ment que per la necessària substitució

tacat en aquesta transició energètica

dels combustibles fòssils caldrà recórrer

del segle XXI. Conscients del proble-

a més d’una solució. La biomassa és un

ma, Catalunya té un Pla de l’Energia i

conjunt de matèria orgànica d’origen

Canvi Climàtic que va de 2012 a 2020,

vegetal que té com a principal caracte-

en el qual el segon eix estratègic són

rística que en el seu procés de combus-

precisament les energies renovables.

tió no allibera més C02 a l’atmosfera

En aquest document es marquen uns

que el que la mateixa planta va fixar, per

objectius força ambiciosos: l’any 2020

tant obtenim un balanç neutre d’emis-

el 20% del consum brut d’energia final

sions a l’atmosfera. Entre els molts

ha d’estar representat per fonts reno-

combustibles que engloba la biomassa,

vables. Això significaria passar de 993

s’ha de tenir en compte que per ús tèrmic en edificis s’utilitzen els “pellets”, les

consum d’energia primària amb fonts

estelles, els pinyols d’oliva o les closques

d’energia renovable a 2.803 ktep de pre-

d’ametlla, que són els combustibles

visió per l’any 2020, agafant conjunta-

més comuns. Actualment la tecnologia

ment les solars, eòliques, hidràuliques,

fa que les calderes de biomassa arri-

la biomassa i la resta. Aquest pas ha de

bin a rendiments superiors al 90%. Els

Productes Forestals
Catalunya Central
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