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Albert Campabadal
i Blanco,

Editorial
La jubilació, la tenim garantida?
Tots sabem que si aguantem el tipus fins els 65 o els 67 anys, s’acabarà la nostra vida laboral activa i en
començarà una de nova més “plàcida”, encara que no tothom l’espera amb el mateix entusiasme. Estem parlant de la jubilació. Ara bé, molts ens preguntem si arribarem a cobrar la pensió vitalícia que ens
correspon després de treballar més de la meitat de la vida i cotitzant durant molts anys a la Seguretat
Social.
Ja fa temps que ens estan advertint del perill que corren les nostres pensions, i aquest és un tema que
preocupa, i molt. El sistema de pensions, perquè funcioni, depèn del número de treballadors en actiu
que cotitzen a la Seguretat Social per pagar les pensions dels jubilats, i pel que veiem les causes principals que fan que falli el sistema són degudes a què vivim més anys, una alta tassa d’atur que encara hi
ha actualment en el mercat laboral, mentre que els que treballen majoritàriament tenen sous baixos,
la qual cosa fa que l’aportació sigui menor. Tot això fa que el repartiment no sigui igualitari, ja que s’ingressa menys del que s’ha de pagar, i es posa en risc el sistema de pensions. Potser el problema no està
tant en el número de cotitzants, sinó en la productivitat, perquè si es produeix més i més bé, hi ha més
possibilitats de què el treballador guanyi millors salaris i, en conseqüència, pugui cotitzar més.
D’altra banda, i per donar una possible solució que compensi la pensió pública per si de cas no la cobrem,
ens donen contínuament consells i recomanacions com per exemple contractar un pla de pensions.
Aquest producte d’estalvi pot ser un bon complement prou atractiu que permet acumular un capital de
cara a la jubilació. No obstant, donada la situació actual, aquests productes no tothom se’ls pot perme-

vicepresident de Grupo SIFU

tre. Després de la forta crisi que hem patit, molts treballadors, i sobretot per alguns autònoms, que ja
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l’activitat, perquè a sobre hagin d’estalviar en un pla de pensions privat...

Nova edició del Fòrum
Gastronòmic Barcelona 2016
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Comprar online i tenir el
producte al mateix dia,
un repte per les empreses de
transport urgent.

ho tenen prou difícil a l’hora de pagar la seva cotització i fer front també a altres despeses derivades de

Els experts consideren que el sistema públic necessita reformes, i si no es busca una solució urgent es
posaran en risc les cotitzacions acumulades durant tots els anys treballats, que no són pocs. El que sí és
evident és que les pensions són considerades com una càrrega per les arques públiques, i com una despesa inevitable però al mateix temps incòmode per a l’Estat. Però, agradi o no, totes les forces polítiques
estan obligades a entendre’s per a solucionar aquest problema que tant ens afecta, per tenir una jubilació digna, i no tenir sempre l’ai al cor quan l’Estat ens marca les pautes de com i quan ens toca jubilar-nos,
normalment amb retallades i allargant els terminis.
Com ha dit en diferents entrevistes l’economista Santiago Niño Becerra: “part de la solució de les pensions és que els treballadors no es jubilin”. Esperem no arribar a veure’ns mai en aquesta situació. •
núria garriga
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EL REPTE
EMPRESARIAL
D’ESTALVIAR COSTOS
I PROTEGIR EL MEDI
AMBIENT
El concepte d’eficiència aplicat a l’estalvi energètic requereix per part de les empreses inversions
en recerca i en noves tecnologies, però també aplicar sistemes de gestió que tinguin en compte
que l’estalvi d’energia vol dir reduir costos evitant el malbaratament i actuar de manera resJORDI CABANAS

ponsable protegint el medi ambient.

E
Redacció

El darrer estudi de Gas Natural Fenosa, basat en enquestes a més de dues mil em-

preses a tot l’Estat espanyol, arriba a la conclusió de què dins el teixit productiu hi ha
un potencial d’estalvi molt important optimitzant la utilització de l’energia. Efectivament sembla que les empreses en general podrien estalviar un vint-i-sis per cent

Cal evitar que els aparells treballin en
punts de temperatura o pressió superiors als que requereix el sistema. Buscar
el punt òptim vol dir estalvi d’energia.

de l’energia que consumeixen, la qual cosa en conjunt, segons l’estudi esmentat,
suposaria un estalvi de més de 4.450 milions d’euros. Des del punt de vista legal i
una vegada aprovat el RD 56/2016, del 12 de febrer d’aquest any, s’estima que un total

aquestes empreses estan obligades a realitzar una auditoria energètica cada 4 anys,

de tres mil empreses a tot l’Estat hauran de passar una auditoria per tal d’obtenir

o bé a aplicar un sistema de gestió energètica o mediambiental que estigui certificat

un Certificat d’Eficiència Energètica. De moment, aquesta normativa aplica només

per un organisme independent segons les normes internacionals, com per exemple

a les considerades grans empreses, és a dir a totes aquelles empreses amb més de

la ISO 5001. En cas de no tenir un sistema de gestió, el termini per a realitzar la cor-

250 treballadors o amb un volum de negoci de més de 50 milions d’euros. Per tant

responent auditoria expira el mes de novembre de 2016.

4 | Especial - Medi ambient
els contractes són proporcionals al propi consum d’energia i per tant comporten un
estalvi immediat en les factures. Totes les reutilitzacions de l’energia d’uns processos
als altres, juntament amb els rendiments dels motors i de les instal·lacions comporten un estalvi en l’energia consumida. Disminuir la potència necessària per fer funcionar les instal·lacions pot ser també una manera de fer baixar la factura energètica ja
que pot permetre disminuir la potència contractada i, per tant, el cost. Un bon manteniment aconsegueix també que les màquines funcionin en un rendiment òptim,
fent baixar el consum i allargant la vida útil dels equips i fent baixar el cost en correctius. Per tant una bona gestió també porta a l’estalvi d’energia.
Eliminar les pèrdues. Motors treballant amb càrregues baixes o amb un rendiment baix pot ser un punt important d’ineficàcia. Dins de les empreses productives són molt comuns les fuites d’aire comprimit per un manteniment deficient dels
tubs i les connexions i també compressors treballant molt de temps en descàrrega.

Ecològic Biogàs sl.

Un altre punt important, sobretot durant l’hivern, són les fuites de temperatura per

Planta de biogàs de Pina de Ebro, dissenyada per gestionar residus SANDACH categoria 2.

obertura de portes. Aquest tema pot ser un problema en els magatzems durant les
càrregues i descàrregues de mercaderies i instal·lant cortines i controlant el temps
en el qual les portes queden obertes, evitarem que l’escalfor s’escapi i per tant en
controlarem el cost. Finalment, cal evitar que els aparells treballin en punts de temperatura o pressió superiors als que requereix el sistema. Buscar el punt òptim vol
dir estalvi d’energia

A grans trets, l’eficiència energètica englobaria totes aquelles pràctiques que tenen
Cap a una il·luminació més sostenible El problema de les bombetes incandescents

de tenir el mateix servei o el mateix confort amb una menor despesa energètica i per

és la seva ineficiència ja que la major part de l’energia es consumeix en forma de ca-

tant amb un cost inferior. Per l’any 2020 l’objectiu de la UE és triple: estalviar el 20%

lor, emetent només un cinc per cent en forma de llum, amb una durada de mil hores

en energia primària, augmentar en un 20% les energies renovables i finalment una

aproximadament, és a dir un any amb quatre hores diàries de funcionament. De tots

reducció del 20% dels gasos d’efecte hivernacle. Com es poden aplicar aquests canvis

els sistemes alternatius el LED (Lighting Emiting Diode) és el més eficient de tots, ja

de forma efectiva a les empreses? Cal tenir en compte que la introducció del concep-

que el rati entre llum i calor s’inverteix, aconseguint que un 90% de l’energia utilit-

te d’eficiència energètica al negocis ha de partir del coneixement intern de l’organit-

zada es transformi en llum. Un LED de bona qualitat pot tenir una durada de fins a

zació, poder determinar els consums específics d’energia i identificar els punts en els

50.000 hores. Fent càlculs elementals podem dir que utilitzar la tecnologia LED pot

quals hi pot haver un estalvi.

suposar un estalvi proper a un cèntim d’euro per hora. Per una bombeta que estigui

Mesures d’Estalvi d’Energia

encesa 8 hores cada dia podem aconseguir amortitzar la inversió en un any.

Estalvi per millora de rendiments. Podem mesurar els estalvis en el consum de

Utilització d’energies renovables

l’energia independentment del tipus que siguin, elèctrica, gas o gasoil. Normalment

Són totes aquelles energies obtingudes de fonts naturals. Actualment hi ha moltes
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T: 93.878.47.11
sencor@sencor.cat
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com a objectiu reduir el consum d’energia. També es podria definir com la capacitat

Especial - Medi ambient | 5

Efectivament sembla que les empreses en general podrien estalviar un vint-i-sis per cent de
l’energia que consumeixen, la qual cosa els podria fer estalviar més de 4.450 milions d’euros.

Un bon manteniment aconsegueix també
que les màquines funcionin en un rendiment òptim, fent baixar el consum i allargant la vida útil dels equips i fent baixar
el cost en correctius. Per tant, una bona
gestió també porta a l’estalvi d’energia.

consultories capaces de fer un bon projecte per la instal·lació d’energies renova-

per a la producció d’aquesta energia poden ser diferents tipus de residus, com ara

bles a les empreses, realitzant els estudis de viabilitat corresponents, fins a la po-

purins, fangs de les depuradores o bé subproductes orgànics de la indústria ali-

sada en marxa de la nova instal·lació. Algunes opcions interessant pel medi ambi-

mentària. El biogàs produït és convertit mitjançant una central de cogeneració

ent i per estalvi de costos poden ser:

en electricitat o bé en calor. L’electricitat produïda es pot evacuar a la xarxa, i de
la mateixa manera que l’energia solar fotovoltaica, el seu preu de venda està fixat

Energia solar. Actualment la legislació permet a les empreses produir energia per

i garantit durant un període de quinze anys. L’escalfor generada pot ser aprofita-

l’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. La reducció del cost de les instal·lacions i

da per la calefacció d’edificis, granges, hivernacles o bé per proporcionar calor a

l’increment previst del cost de l’energia elèctrica la fan viable actualment tot i la desa-

un procés industrial determinat.

parició de les primes per producció d’energia elèctrica. L’energia solar tèrmica és una
altra possibilitat d’estalviar combustibles fòssils. L’actual codi tècnic d’edificació obliga

Sovint el desconeixement per part de les empreses de les possibilitats de millora en

a cobrir entre el 30% i el 70% de la demanda d’aigua calenta sanitària dels habitatges.

aspectes energètics fa que ens trobem davant d’un teixit empresarial amb un parc

Energia geotèrmica. Cal tenir en compte també noves fonts d’energia com els sis-

de maquinària i unes instal·lacions poc renovades i amb poca consciència del què

temes geotèrmics que són capaços d’utilitzar durant tot l’any l’energia provinent de

suposa l’optimització de l’energia. Una producció eficient emet menys CO2, redu-

la terra, a través de bombes de calor que aprofiten aquesta energia natural per sub-

eix el malbaratament, optimitza els recursos, abarateix la producció, augmenta la

ministrar de forma eficient les necessitats de calefacció i aigua calenta d’un habitat-

competitivitat de l’empresa i aconsegueix millorar la responsabilitat social sobre el

ge o bé d’un edifici.

medi ambient, ajudant a lluitar contra l’amenaça del canvi climàtic. Tots aquests arguments ens poden portar a pensar que, encara que no calgui un certificat oficial,

Biogàs. Un altre sistema interessant, sobretot per explotacions agrícoles és el

val la pena revisar la manera com utilitzem l’energia, sigui internament o amb l’ajuda

biogàs, creat per la digestió anaeròbica de matèria orgànica. La matèria prima

d’empreses especialitzades. •
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Invertir en manteniment
evita costos imprevistos

base en sensors disposats en els llocs on pot ser
possible mesurar el desgast d’un material, el soroll, temperatura o algun altre element que pugui denotar la possibilitat d’una avaria. Degut al
desenvolupament que ha tingut l’electrònica en
els darrers anys aquest tipus de dades seran cada

Podríem definir el manteniment com un conjunt d’activitats que serveixen per

vegada més importants. Tenint dades sobre temps

conservar o posar en funcionament una màquina o un equip per tal de què pugui

de treball, càrrega de treball o les condicions am-

fer la seva funció de forma òptima. Fer evolucionar el manteniment correctiu

bientals podrem determinar l’estat dels recanvis i

cap a un manteniment predictiu o analític requereix recursos que poden ser

actuar abans de què es produeixi una aturada no

rendibles a curt termini.

prevista. La prevenció de les fallades és la base per
estalviar costos indesitjats, si pot ser sense necessitat de fer inspeccions.

Redacció

M

Manteniment Predictiu

Manteniment correctiu

venient dels correctius és precisament que obli-

Seguint amb la necessitat de preveure els errors,

Aquest tipus d’actuació aplica quan realment hi

ga a canviar les planificacions de producció, amb

aquest manteniment es basa en fer una anàlisi

ha una avaria, és a dir cal actuar normalment

conseqüències i durada difícils de preveure. Es

molt acurada de les dades per tal de calcular quan

davant una màquina aturada o davant un equip

poden evitar aquests efectes negatius dels cor-

els elements estan en mal estat sense necessitat

defectuós. En casos extrems cal parlar d’actu-

rectius sobre els costos?

de fer inspeccions. Aquest manteniment requereix
electrònica, ús de transductors –captadors i sen-

acions fetes davant d’un pla de contingència,
és a dir en situacions d’emergència quan cada

Manteniment Preventiu

sors-, és a dir elements que tenen al propietat de

hora perduda es pot quantificar en milers d’eu-

Per tal d’evitar els efectes negatius de les avaries

canviar qualsevol tipus d’energia en senyals elèc-

ros en pèrdues de producció o en problemes de

imprevistes és necessari portar a terme rutines

trics que es poden convertir en dades, de les quals

lliurament de les comandes al client. Cal tenir en

d’inspecció i recanvi dels elements que han pogut

podem interpretar l’estat dels elements. L’aplica-

compte que els equips de manteniment han de

patir cert deteriorament durant el seu ús. Per tant

ció d’aquest tipus de controls requereix normal-

negociar les aturades de forma permanent amb

es canvien els elements que podrien provocar al-

ment inversions importants, però els estalvis que

els responsables de la producció a les empreses

guna avaria, en funció del seu estat físic o bé dels

es deriven del fet de poder evitar aturades de pro-

i, per tant, davant les avaries que provoquen

càlculs realitzats sobre la seva vida útil, o del seu

ducció en parts vitals de les instal·lacions, fa que

aturades cal recuperar de manera immediata el

temps calculat d’operació per tal de reduir el risc

en molts casos pugui ser rendible.

funcionament dels equips. Quan aquests cor-

d’avaria al mínim. En aquest sentit normalment

Les inversions a manteniment, sigui amb recursos

rectius poden ser programables, la situació és

es parla de manteniment periòdic, que requereix

humans o tècnics i una gestió professional, sigui

menys greu ja que es pot actuar sobre les instal·

fitxes o programes informàtics que regulin les

externa o pròpia, porta beneficis a curt termini,

lacions amb tots els recanvis a punt i podent fer

accions a portar a terme sobre els equips. També

evitant les pèrdues derivades de les aturades d’ac-

un estudi previ de la situació. El principal incon-

existeix un preventiu més analític, que té la seva

tivitat imprevistes. •
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R&G Metal Shaping
inverteix en una nova tecnologia
de tall per làser de fibra
La companyia osonenca és una de les poques empreses de l’Estat espanyol que disposa d’un magatzem intel·ligent

U
Redacció

Un dels trets més definitoris del sector del metall té a veure amb l’alt grau d’especialit-

aquest aplega quatre enginyers i disposa dels programes de disseny més avançats,

zació i diversificació dels serveis que es poden arribar a oferir: tractament de l’acer in-

per a poder donar resposta a qualsevol projecte que sol·licitin els clients.

oxidable, del carboni i de l’alumini, tall amb làser, conformació metàl·lica, soldadures
manuals i robotitzades, muntatges diversos...

Aspectes diferencials

Amb l’objectiu de convertir-se en un referent al sector i de donar una resposta inte-

Una de les fites més importants de l’empresa ha estat l’obtenció del certificat ISO

gral a totes aquestes necessitats, així com d’altres que puguin demandar els clients

9001. Com afirma Rubén Gómez, aquest reconeixement garanteix als clients de

actuals i potencials, neix la planxisteria industrial R&G Metal Shaping. Situada a la

R&G Metal Shaping “una traçabilitat i un assoliment de la qualitat que molt poques

localitat osonenca de Folgueroles, aquesta firma acaba de millorar les seves instal·

empreses del sector poden oferir”. La implantació d’aquest sistema de qualitat, jun-

lacions amb la tecnologia més capdavantera, ampliant així el seu catàleg de serveis.

tament amb la inversió del nou làser de fibra amb magatzem intel·ligent, ha posicionat a R&G Metal Shaping en una posició capdavantera al seu sector.

Una solució total per a professionals

D’altra banda, la companyia ha participat, amb un èxit notable, a la darrera edició de

“Els serveis que brinda R&G Metal Shaping es poden definir com una solució total”,

la fira SEPEM Industries, celebrada a Toulouse, França, el setembre passat. La seva

explica Rubén Gómez, CEO de l’empresa, tot subratllant que la companyia té la capa-

presència en aquest esdeveniment forma part del projecte d’internacionalització

citat de portar a terme qualsevol projecte proposat pel client, en disposar d’una infra-

que està duent a terme R&G Metal Shaping.

estructura tecnològica i humana del més alt nivell.

També cal destacar, pel que fa al procés de creixement i millora dels elements pro-

Pel que fa a la maquinària, R&G Metal Shaping compta amb tres màquines làser,

ductius, que l’empresa està treballant en la creació d’un nou espai de 500 m2 que

dues plegadores, cilindres, robots i automatismes de soldadura, entre d’altres equi-

servirà per ubicar la secció de plegat així com les noves plegadores d’última gene-

paments. Tots ells han estat pensats per a cobrir les demandes de la indústria actu-

ració que s’incorporaran properament. Aquestes noves inversions faran augmentar

al, que requereixen d’un servei ràpid, eficaç i de qualitat. A més, enguany també s’hi

encara més el grau de competitivitat de R&G Metal Shaping, alhora que la situaran

ha incorporat un làser de fibra d’última generació, que permetrà assolir els reptes

com a empresa de referència del sector.

tecnològics i productius que puguin esdevenir-se en el futur.

Per últim, convé remarcar que la dilatada experiència professional del seu equip di-

Aquest làser va lligat a un magatzem intel·ligent, que converteix R&G en una de

rectiu en aquest sector industrial és una garantia d’eficiència i servei als clients, que,

les poques empreses de l’Estat espanyol amb una instal·lació d’aquestes caracterís-

en paraules de Rubén Gómez, han demostrat en tot moment la seva confiança en

tiques.

R&G Metal Shaping, sent aquest fet allò que ha propiciat el seu creixement constant
en aquests darrers anys, tant pel que fa a la maquinària i instal·lacions com pel que fa

L’eficiència com a prioritat

a l’equip humà. •

Aquesta preocupació per adequar-se als requeriments del mercat actual també es reflecteix en l’organització interna de la companyia. “Tots els departaments de R&G Metal

Per a més informació

Shaping treballen de manera integrada per tal de què tot el procés administratiu, comercial, tècnic i productiu vagi en una mateixa direcció, que no és una altra que la que ens
porta a la total satisfacció del client i a l’excel·lència del servei”, destaca Rubén Gómez.
L’equip humà de R&G Metal Shaping està format per una trentena de professionals,
integrats als diversos departaments de l’empresa. En el cas del departament tècnic,

ES 072674-1

METAL SHAPING®

Pol. Ind. ” La Fàbrica”
C/ Timó, 17 · 08519

Tel. +34 93 812 27 44
Fax +34 93 812 27 45

www.rgmetalshaping.com
info@rgmetalshaping.com
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El Mercat de la Raça Bruna de Vic esquiva
els efectes de la sequera
El passat 30 de setembre i 1 d’octubre, es va celebrar al recinte firal El Sucre el 3r Mercat de la Raça Bruna del Pirineu. Un mercat
professional que fa de nucli de la compra i venda d’aquesta raça de vaques.

L
Redacció

La subhasta dels 200 caps de bestiar que va tenir lloc el passat dissabte dia 1 no
va tenir els mateixos resultats que en les edicions anteriors. El president de la Fe-

El 3r Mercat de la Raça Bruna està organitzat per la Federació de Bruna del Pirineu

deració de la Raça Bruna del Pirineu, Josep Maria Moga, feia una valoració que la

(FEBRUPI) i l’Àrea de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic, i amb la col·laboració

principal causa havia estat la climatologia, ja que la sequera d’aquest estiu, amb

d’Estrella Damm.

els seus efectes de manca d’herba i l’encariment posterior dels farratges, feia pensar en un mercat de la raça bruna amb molt poques vendes, però que el recompte
final de bestiar venut, entre mascles i vedelles de diferents edats assoleix una va-

loració econòmica total de més de 80.000 €.
La novetat d’enguany, i per impulsar el coneixement i el consum d’aquesta preuada carn de vedella autòctona dels Pirineus, els assistents podien fer un tast gratuït gràcies a la col·laboració del Gremi d’Hostaleria d’Osona, a través del xef Fabià
Contreras, del restaurant de Faves Comptades de Tavertet.
Per part de la Federació s’espera que l’any vinent, l’aigua a la natura en els mesos
JORDI CABANAS

d’estiu sigui abundosa i permeti recuperar els percentatges de venda anteriors, i
que ben aviat es desencalli el tema del trasllat del centre de testatge de Bon Repòs
cap a l’Escola de Capacitació Agrària, a les rodalies de la Seu d’Urgell, tema que
continua essent el primer objectiu de la nova Junta de la Federació. •
Primer pla de diferents exemplars de Raça Bruna, al Mercat de Vic d’enguany.

C. Emili Grahit, 17, entresol
17002 GIRONA
TEL. 972 41 69 69
Mòbil: 619 737 338
A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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Màsters i postgraus connectats al món real

La necessitat d’adquirir coneixements de manera permanent i la demanda de reciclatge constant per part dels professionals dels

diferents sectors crea una demanda creixent de formació especialitzada en forma de màsters i postgraus que tinguin com a base la
connexió amb la realitat i la utilització de les noves tecnologies.

P
Redacció

Postgraus i màsters

duate Management Admision Test), una prova inter-

que anuncia que té per objectiu preparar a joves en el

Actualment la necessitat de reciclatge constant dels

nacional que es pot realitzar a qualsevol lloc del món.

nou ecosistema digital a través d’una metodologia le-

professionals dels diferents sectors porta a molts

Realitzat en anglès, aquest test mesura la capacitat

arning by doing, per la qual a cada mòdul teòric li cor-

treballadors en actiu a buscar en els màsters i els

analítica i verbal del candidat. De totes maneres, tenir

respon una aplicació pràctica directa fins a completar

postgraus un trampolí de les seves carreres. Efecti-

un bon domini de l’anglès és fonamental per qualse-

el temari que comprèn totes les àrees del negoci digi-

vament un màster pot ser un element diferenciador

vol aspirant a formació empresarial especialitzada. Al

tal. L’orientació a l’acció i també l’ús de les noves tec-

dins el currículum d’una persona. A part de l’aprenen-

final es busca que les habilitats que adquireixin els es-

nologies poden ser les claus de la formació superior

tatge purament tècnic o curricular, hi ha alguns ele-

tudiants puguin cobrir les necessitats de la indústria i

del segle XXI, i segurament un dels elements a tenir en

ments de valor afegit que cal tenir en compte, com

fer-la més competitiva a través d’una gestió orientada

compte a l’hora de triar un programa que ens serveixi

per exemple els possibles contactes i la generació

a les persones i a la millora dels processos. Evident-

pel nostre creixement professional.

d’una xarxa de col·legues per compartir inquietuds

ment hi ha rànquings d’escoles de negocis que es po-

i per fer relació social amb persones amb interes-

den consultar per exemple als llocs web del Financial

Noves tecnologies i màsters online

sos professionals similars dels quals es pot aprendre

Times o The Economist.

Els màsters a distància poden ser una bona opció pels
que volen continuar estudiant però treballen o tenen

moltes vegades tant com del propi curs. Realitzar un
curs de postgrau és una decisió important que no

Learning by doing o aprendre a través de l’acció.

poc temps lliure. Una vegada l’alumne es matricu-

es pot deixar a l’atzar. L’oferta que hi ha al mercat és

Actualment, tal com passa també amb la formació

la s’incorpora dins una aula virtual, un espai dins el

molt àmplia i es pot adquirir en qualsevol guia oficial.

professional, les pràctiques s’han convertit en una so-

propi campus virtual. Normalment l’estudiant té un

Hi ha, però, unes normes clares que és saber què es

lució indispensable per a molts estudiants que volen

professor assignat que li fa de consultor i que l’acom-

vol, investigar el prestigi del centre formatiu, el seu

tenir la seva primera experiència laboral, però tam-

panya en tot el procés d’estudi, i en la realització d’ac-

rigor en la formació, els procediments d’admissió i la

bé per a tots aquells professionals en actiu que volen

tivitats o treballs. Actualment la xarxa permet estar

selecció del professorat. Es repeteix moltes vegades

perfeccionar les seves habilitats. És evident que les

en constant interacció amb els formadors i amb els

que la formació s’ha de considerar una inversió i no

persones aprenen millor quan estan en contacte amb

companys, fer també treballs en grup i participar en

una despesa, de tota manera el preu dels estudis de

les seves experiències, bàsicament a través de l’assaig

fòrums i debats. Els màsters online no són més fàcils

postgrau pot ser considerable i cal veure com fer-hi

i l’error. L’educació del segle XXI passa perquè els do-

ni tampoc tenen menys valor que els presencials. Els

front. Alguns centres ofereixen beques als alumnes

cents siguin gestors i facilitadors del coneixement i

màsters oficials online passen pels mateixos siste-

amb poques possibilitats econòmiques. Però el camí

sobretot de les experiències dels alumnes. En aquest

mes d’avaluació que els presencials, el nivell d’exigèn-

més normal a l’hora de finançar uns estudis de post-

sentit la majoria de màsters i postgraus ja inclouen

cia és el mateix i només canvia la forma. Actualment

grau són els acords que molts centres tenen amb

pràctiques professionals que actualment són una

tot el que es pot fer en una aula presencial es pot fer

les entitats financeres. Les persones que treballen

part fonamental dins el procés d’adquisició de conei-

també online. Fins i tot les pràctiques es poden fer a

poden arribar també a acords amb les seves empre-

xements. Per exemple, moltes escoles de negocis apli-

distància, és a dir a través de teletreball i des de casa

ses. Sovint, sobretot si els estudis són aplicables,

quen aquesta tecnologia com a clau per l’èxit. La me-

connectats a un ordinador amb unes connexions a in-

l’empresa paga una part o tota la formació a canvi de

todologia “Learn by doing” es pot aplicar, per exemple,

ternet cada vegada més eficients i segures i amb més

compromisos de no abandonar l’organització durant

en la formació que requereixen les disciplines de la

capacitat per la utilització creixent de les connexions

un període de temps determinat.

gestió dels sistemes de producció posats en marxa

de fibra òptica. Els estudiants poden tenir també una

per Toyota (TPS), ensenyats a les escoles de negoci de

implicació directa amb el lloc de treball i poden inte-

Màsters en Business Administration (MBA)

tot el món. A través de l’acció es pot experimentar una

ractuar amb les altres persones. Però la cosa més im-

Per la seva anomenada val la pena esmentar els MBA,

visió com a sistema de cadascun dels camps, comen-

portant és que la formació es connecti amb el món

o Masters in Business Administration, que tenen com

çant per l’Estratègia, l’Organització i el Management

real. El mitjà, presencial o virtual, és secundari. De

a denominador comú que són transversals a tot tipus

(Hoshin Kanri), seguint pels fonaments del sistema

tota manera, el fet de què el màster sigui a distància

de professionals que es vulguin dedicar a la direcció

LEAN (Genba), aprofundint sobre temes de Qualitat

no exclou que les pràctiques puguin ser presencials

d’empreses i a desenvolupar les seves habilitats de li-

i del manteniment dels sistemes de producció (TPM),

com es fa amb alguns màsters relacionats amb l’edu-

deratge. Es poden cursar a tot el món i en alguns ca-

el domini dels fluxes (JIT) i tot el que fa referència a

cació de persones. Els màsters a distància ens posen

sos es requereixen uns anys d’experiència professional

l’estratègia de transformació LEAN, indispensable

en contacte amb les noves tecnologies i ens preparen

per poder-hi accedir. Per tal de tenir accés als millors

per actuar sobre la cultura de l’Organització. Un altre

per utilitzar les xarxes i la realitat virtual, elements

programes MBA, cal superar els processos de selec-

exemple de la vocació dels estudis cap a la pràctica és

que han de ser fonamentals en la formació superior

ció. En alguns casos es demana superar el GMAT (Gra-

un Master in Digital Business & Marketing (MDBM)

que ha de ser útil i competitiva. •
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Albert
Campabadal
i Blanco
,

vicepresident de Grupo SIFU

“4 de cada 5 empreses
incompleixen la Llei
General de Discapacitat”

Albert Campabadal, aquest dilluns a la
seu Grupo Sifu, a Hospitalet.

La discapacitat d’un germà i el desig de contribuir a la inserció laboral de persones en la mateixa situació van esperonar una
iniciativa pionera. Després d’integrar aquest col·lectiu a les seves estacions de servei, l’empresari Albert Campabadal i Mas
va decidir fer un pas més amb la creació de Grupo SIFU el 1993. Avui, aquest centre especial de treball compta amb més de 4.500
treballadors, un 87% dels quals té alguna discapacitat física, psíquica, mental o sensorial. A més, amb l’externalització de
diversos serveis —consergeria, neteja, mediambientals, auxiliars i logístics—, aquesta organització també ajuda altres empreses
a desenvolupar la seva política de responsabilitat social corporativa (RSC). El fill del fundador, Albert Campabadal i Blanco
(Barcelona, 1978), es va incorporar a l’empresa familiar després de llicenciar-se en Administració i Direcció d’Empreses i MBA a
ESADE. Actualment, des del Consell d’Administració, és al capdavant de la innovació i les noves línies de negoci d’un projecte que
persegueix un model social molt més inclusiu i integrador.

V

Creu que la RSC obeeix a un convenciment real de

És compatible ser rendible i socialment responsa-

prioritat per a moltes organitzacions. Com l’entén

les empreses o a qüestions d’imatge?

ble?

Grupo SIFU?

Si parlem de discapacitat, amb l’esclat de la crisi eco-

No només penso que és rendible, sinó que aquesta és

En tenim una visió diferent de la d’altres companyies. A

nòmica, les persones amb discapacitat van ser les pri-

l’única opció que existirà a un termini llarg o mitjà. De

les grans empreses, la RSC acostuma a ser només una

meres a sortir del mercat laboral. Per tant, va quedar

la mateixa manera que qualsevol companyia té una sè-

branca del departament de Recursos Humans. En can-

demostrat que moltes empreses no tenien realment la

rie d’obligacions, com ara pagar els impostos o la Segu-

vi, nosaltres pensem que ha de ser un àrea transversal,

RSC incorporada al seu ADN, ja que es van desprendre

retat Social, també haurà d’adoptar polítiques de RSC.

que involucri tots els departaments de l’empresa. Cre-

dels seus ideals quan les coses van començar a anar

Una organització només serà viable si és socialment

iem que totes les divisions haurien de tenir en compte

malament. Això sí: afortunadament avui tornem a per-

responsable, perquè les persones volen treballar a em-

els valors de la RSC en els seus processos de presa de

cebre que cada vegada hi ha més organitzacions que

preses que tinguin uns valors amb els que se sentin re-

decisions.

tornen a treballar per a desenvolupar la seva RSC.

presentades, i això s’accentua encara més en el cas de

Cèlia Roca

Vincular una marca a la RSC ha esdevingut una

les noves generacions de titulats universitaris.
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blació, que és del 58,2%.

Malgrat tot, moltes continuen sense complir amb
la Llei General de Discapacitat (LGD).
Quatre de cada cinc empreses [el 81,1%], tant públiques

Més del doble, doncs.

com privades, incompleixen la LGD, que estableix que

Una característica molt significativa d’aquest col·lectiu

totes les organitzacions empresarials amb més de 50

amb relació a la seva situació laboral és que la majoria,

treballadors han de reservar un 2% dels seus llocs de

un 63,36%, són inactius i, per tant, tenen una molt bai-

feina a persones amb discapacitat igual o superior al

xa participació al mercat laboral. El 2014, la taxa d’ac-

33%. Tot i això, hi ha una tendència positiva en aquest

tivitat se situava en un 38%, mantenint la diferència

aspecte i cada cop són més les empreses que es preo-

respecte a les persones sense discapacitat, on la taxa

cupen de respectar la llei. En qualsevol cas, és evident

d’activitat va ser del 77%. L’índex d’atur d’aquest col·

que el punt de partida és molt dolent.

lectiu és del 32,2%, vuit punts per sobre del de les perso-

Imagino que els percentatges són més alts a les

més elevat en el cas de les dones.
JORDI CABANAS

nes sense discapacitat. A més, l’índex és lleugerament
empreses mitjanes, d’entre 50 i 250 treballadors.
En empreses més petites normalment disposen de
menys recursos per accedir a fonts de reclutament es-

discapacitat que s’ha incorporat a la feina. Per aquest
motiu acostuma a ser més complicat.
Des de les Administracions, s’ofereixen prou incentius a les empreses per a la contractació de

Si cada cop que una organització necessita contractar una persona intenta contractar a una persona

pecífiques per a aquest col·lectiu, i per a poder fer després una bona formació i seguiment de la persona amb

Com millorar aquestes xifres?

amb discapacitat, milloraria molt la inserció laboral

Amb l’esclat de la crisi
econòmica, les persones
amb discapacitat van ser
les primeres a sortir
del mercat laboral.”

d’aquest col·lectiu a la empresa ordinària. Així mateix,
si cada cop que una empresa subcontracta un servei
o compra un producte a una altra empresa, incentiva
que aquesta empresa sigui un centre especial de treball, indirectament també estaria afavorint la incor-

persones amb discapacitat?

poració de persones amb discapacitat en el mercat la-

Hi ha ajuts econòmics, però, com hem vist, no s’està in-

boral. Les petites responsabilitats compartides poden

corporant al mercat laboral el percentatge de persones

suposar una gran evolució.

amb discapacitat que marca la llei. I la pròpia AdminisTornant a la RSC, una curiositat: quina opinió li

tració també ho està incomplint.
Què haurien de fer per ajudar a canviar aquesta

sos amb condicions laborals precàries?

situació?

Considero que l’empresari no només s’ha de preocupar

La situació ideal seria que les persones amb discapaci-

que la RSC estigui desenvolupada a la seva empresa,

tat s’incorporessin directament al mercat laboral ordi-

sinó a tota la seva cadena de valor. Per aquest motiu

nari. Però la realitat és que, en el darrer any, el 75% de

crec que no és ètic per exemple vendre a empreses que

les persones amb discapacitat que s’han incorporat al

no compleixin amb tota la legalitat i, evidentment, no

mercat laboral ho han fet a través dels Centres Especi-

em semblaria correcte comptar amb proveïdors on els

als de Treball. Si des de l’Administració es vol potenciar

seus treballadors no tenen les condicions laborals mí-

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS

mereixen les multinacionals que produeixen a paï-

que aquest col·lectiu se segueixi incorporant al mercat
laboral, hauran de vetllar i ajudar a què empreses com
Grupo SIFU puguin fer la seva feina de la manera més
adequada possible, i rebent el suport necessari.
Obviant els ajuts econòmics i els avantatges legals, quins són els beneficis de contractar empleats amb discapacitat?
La incorporació de persones amb discapacitat a qualsevol empresa sempre és un fet molt positiu. No només
en millora la reputació corporativa, sinó que també pro-

Un 4,4% de la població
espanyola en edat de
treballar té algun tipus de
discapacitat reconeguda, i
d’aquest col·lectiu, només
1 de cada 4 persones
treballa actualment.”

mou el treball en equip, crea un compromís més gran

nimes exigides. No només ens hem de preocupar de fer
bé les coses, sinó també que ho facin així les empreses
amb les que ens relacionem. Una prioritat ha de ser incorporar clients, proveïdors i col·laboradors socialment
responsables.
I ja per a acabar, quins són els nous projectes que
té damunt la taula Grupo SIFU?
Cada any, intentem iniciar una o dues noves línies de negoci, cercant sempre serveis intensius en mà d’obra. Per
exemple, actualment estem estudiant diversos projectes dins del sector de l’alimentació, així com un projecte

amb els valors, contribueix a l’acceptació de la diversitat

tenir una feina no només dóna un suportn econòmic,

de call center. També estem estudiant la internaciona-

i ensenya a ser més inclusiu. Tots aquests aspectes fan

sinó també l’autoestima que tots necessitem, així com

lització de l’empresa, amb el propòsit de donar feina a

que l’ambient laboral d’aquestes empreses millori.

la possibilitat de relacionar-nos cada dia amb els altres.

persones amb discapacitat d’altres països. D’altra ban-

Per això, totes les persones amb discapacitat haurien

da, des de fa temps, estem potenciant la incorporació

de tenir l’oportunitat d’accedir al món laboral.

de persones de difícil inserció. Es tracta de les persones

En qualsevol cas, n’estem prou sensibilitzats?
Cada cop es parla més de la incorporació de persones

amb discapacitat física de més del 65%, persones amb

amb discapacitat al món del treball i hi ha més actors

Quin és el percentatge d’inserció sociolaboral

una malaltia mental o persones amb discapacitat intel·

socials que s’hi impliquen. De tota manera, si la taxa

d’aquest col·lectiu?

lectual. Dins de les persones amb discapacitat, són les

d’atur no es redueix, això vol dir que encara hem de fer

Un 4,4% de la població espanyola en edat de treballar

que ho tenen més difícil a l’hora d’accedir al mercat la-

més coses. Hi ha moltes empreses, com ara centres es-

té algun tipus de discapacitat reconeguda, i d’aquest

boral i, per aquesta raó, creiem que hi hem de posar un

pecials de treball, associacions, fundacions o Adminis-

col·lectiu, només 1 de cada 4 persones treballa actu-

èmfasi especial. Actualment, tenim més de 1.000 per-

tracions, que hi estan treballant, però no estem acon-

alment. Es tracta d’una xifra que ha estat tradicional-

sones que formen part d’aquest col·lectiu i volem que

seguint l’escenari que voldríem. Hem de pensar que

ment molt allunyada de la mitjana de la resta de la po-

continuï incrementant-se. •
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Nova edició del Fòrum Gastronòmic
Barcelona 2016
El Fòrum Gastronòmic una vegada més se celebrarà a Barcelona, del 23 al 26 d’octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
L’univers dolç serà l’eix vertebrador d’un programa farcit amb més de 80 activitats i 100 ponents.

Redacció

E

El Fòrum Gastronòmic Barcelona 2016 comptarà amb 7 espais d’activitats, a

l’ampliació de la fira, que creix en un 30%, i una important internacionalitza-

més d’una gran fira. En total més de 80 activitats i més de 100 ponents: Jordi

ció amb la presència d’empreses del Japó, Regne Unit, França, Holada, Alemanya, Irlanda o Bèlgica, entre d’altres. En total hi haurà repre-

Cruz, Paco Pérez, Carme Ruscalleda, Nandu Jubany, Ricard Cama-

sentades més de 500 marques; 70 empreses exposaran per

rena, Josean Alija, Víctor Quintillà, Jordi Vilà, Oriol Castro,

primera vegada al Fòrum.

Sergio i Javier Torres o Xavier Pallicer i Javier Olleros, són
només alguns dels protagonistes de la segona edi-

D’altra banda cal destacar l’aposta per les Cuines

ció del certamen.

del Món, que serà l’espai de restauració del
Fòrum i oferirà una àmplia i representativa

Una edició que estarà marcada per l’univers

mostra de restaurants de cuines del món,

dolç, amb els millors mestres pastissers,

tots ells de la ciutat de Barcelona.

xocolaters, excel·lents gelaters, cuiners
que faran postres, i també sessions de
micro especialització com ara la de ce-

Finalment, el Fòrum acollirà jorna-

liaquia. Alguns dels protagonistes se-

des professionals organitzades per

ran Ramon Morató, Josep Ma. Ribé,

l’Agència Catalana de Turisme com la

Miquel Guarro, Daniel Álvarez, Raúl

presentació del “Pla de Gastronomia a

Bernal, Jordi Butrón i Xano Saguer, Da-

Catalunya” o la de la marca “Experièn-

vid Gil, Oriol Balaguer, Christian Escribá,

cies Gastronòmiques” i un workshop.

Jordi Bordas, Rafa Delgado, Betina Mon-

També celebraran trobades la Diputació
de Barcelona o el Clúster Food Service, i

tagne, Marc Leone, Pol Contreras, Olivier

serà el punt de trobada d’una iniciativa que

Fernández, Paco Torreblanca, Carles Mam-

permetrà que compradors de diversos països

pel o Massimo Pignata, entre altres. Entre les

interessats en productes catalans visitin el Fò-

estrelles internacionals de la pastisseria estaran

rum. Els dies 23 i 24 comptarà amb importadors i

també presents noms com els francesos Patrick

compradors de Corea del Sud, Mèxic i Polònia que fa-

Roger i Yann Couvreur, o la russa Nina Tarasova. A més

ran reunions amb unes 35 empreses catalanes d’alimenta-

de Gaggan Anand, xef del millor restaurant d’Àsia el 2016 se-

ció del sector gourmet, la gran distribució, HORECA i Foodservi-

gons la revista “Restaurant”.

ce. L’acció està promoguda conjuntament per Fòrum Gastronòmic, el Clúster
L’espai firal del Fòrum Gastronòmic s’omplirà amb prestigioses marques d’ali-

Gourmet i ACCIÓ. D’aquesta manera el Fòrum contribueix a obrir nous canals

mentació i distribució i amb espais temàtics dedicats al dolç, al vi i a la coctele-

internacionals i a explorar noves vies comercials i facilitar així que productes

ria així com també amb nombrosos petits productors. Aquest any cal destacar

catalans tinguin més presència al món. •

Menú diari - Menú cap de setmana

Regala embotits artesans

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

eixprofessional.com

Cuina i tastets “de León” — Cuina de mercat —
Dinars d’empresa — Banquets — Reunions Faminliars …
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El període d’inscripció de treballs serà del 21 d’octubre al 21 de novembre de 2016

El Patronat de Turisme de la Diputació
de Lleida convoca el 28è Premi Turístic
Internacional “Pica d’Estats”
Un guardó plenament consolidat que té com objectiu posar en valor la difusió dels
recursos turístics del Pirineu i les Terres de Lleida.

E
Redacció

El Premi “Pica d’Estats” és un referent del periodisme

premsa internacional, reportatge fotogràfic i mitjans

En aquesta nova convocatòria, hi poden optar tots els

turístic i gaudeix d´un gran prestigi i reconeixement a

de comunicació local de les comarques de Lleida. El

treballs periodístics que tractin sobre qualsevol dels

Catalunya, a l’Estat espanyol i també en l’àmbit inter-

vuitè guardó, corresponent a la categoria d’Internet,

atractius turístics de les Terres de Lleida i el Pirineu,

nacional. D’altra banda, el “Pica d’Estats” exemplifica

té una dotació econòmica de 3.000€.

publicats o emesos en qualsevol idioma en el període

l’esforç de la Diputació per promocionar les comar-

El certamen va rebre en la seva darrera edició 247 re-

comprès entre el 19 d’octubre de 2015 i el 18 d’octubre

ques de Lleida per mitjà d’un guardó que, al seu torn,

portatges, cosa que representa un rècord de partici-

de 2016. El període d’inscripció de treballs serà del 21

és també un reconeixement als treballs periodístics

pació i el millor registre en tota la història del guardó

d’octubre al 21 de novembre de 2016. El jurat està for-

de qualitat que han apostat per aquesta demarcació.

periodístic. Dels 247 reportatges, 176 van correspon-

mat per professionals amb una reconeguda trajectò-

El 28è Premi “Picat d’Estats” té una dotació econòmica

dre a treballs d’àmbit estatal, 31 a treballs d’àmbit in-

ria dins el món de la comunicació. El jurat es reunirà a

de 38.000€, distribuïts en 8 categories. El certamen

ternacional i 40 a mitjans locals. Cal destacar també

Lleida el dissabte 11 de febrer de 2017.

destina una dotació de 5.000€ a les modalitats se-

que 55 reportatges es van presentar a més d’una cate-

Un mateix autor podrà optar a més d’un guardó. El

güents: premsa escrita d’informació general, premsa

goria, amb la qual cosa el nombre de treballs inscrits

premi podrà ser declarat desert si el jurat ho conside-

especialitzada en viatges i turisme, ràdio, televisió,

va ser de 302.

ra oportú. •

eixprofessional.com

Urbanizació Font Rubí,
17867 Camprodon
Girona

HOTEL
info@puigfranco.es
972 740 971 - 638 605 029

MÍTIC RESTAURANT
miticrestaurant@puigfranco.es
972 740 023

www.puigfranco.es

Organitzem dinars i sopars
d’empresa. Consulteu els
nostres menús de NADAL
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Comprar online i tenir el producte al mateix dia,
un repte per les empreses de transport urgent.
Les empreses de transport urgent i les plataformes de logística
es veuen obligades a transformar els seus models de negoci a
marxes forçades per atendre l’augment i la competència de les
compres online, amb punts de recollida on el client pot obtenir
les seves compres a qualsevol hora i al lloc que desitgi.

T

Redacció

Transport urgent i noves tecnologies
El sector del transport de paqueteria urgent està evolucionant de forma molt ràpida. La competència de les empreses del sector, i el creixement de les vendes per
JORDI CABANAS

Internet aboquen a les empreses a una competició per veure qui fa arribar les mercaderies de forma més ràpida i econòmica fins a casa nostra o a les instal·lacions
del client. Les empreses punteres del sector revolucionen el món de l’emmagatzematge i la logística amb la utilització de robots que són capaços d’identificar
en microsegons els detalls de l’operador de transport, la ciutat de destí i l’adreça

L’augment de la compra online és un repte per les empreses de transport

concreta. És conegut per tothom que s’estan fent proves per tal de què en un futur
es puguin fer enviaments a través de drons. Empreses de logística, comerç per In-

espais de recollida de comandes online. Les persones habitualment no són a casa i

ternet i les empreses de transport urgent formen actualment una aliança estratè-

caldran llocs de proximitat on situar els paquets per a la seva recollida. Això es pot

gica en aquesta carrera per oferir les mercaderies en el menor temps possible i on

aconseguir mitjançant acords estratègics entre les empreses de transport urgent

el client vulgui. Fins i tot el servei centenari de Correus pot ser un exemple de com

i les botigues de barri i els supermercats o àrees comercials. D’altra banda, l’aug-

la pressió del mercat, les noves tecnologies i el comerç electrònic han revolucionat

ment de noves plataformes logístiques pot revolucionar el sector immobiliari per

els seus sistemes de paqueteria urgent. Actualment el consumidor final és un pilar

la contractació de naus en punts estratègics a prop de les ciutats o d’alguns barris.

fonamental del negoci. Segons les estadístiques més del quaranta per cent de la

Els lliuraments al mateix dia seran una tendència que s’imposarà cada vegada més

població fa servir els mitjans digitals per comprar, i aquesta tendència va a l’alça

com a estratègia competitiva, i per fer això caldrà apropar les plataformes logísti-

durant les campanyes de Nadal o bé durant el Black Friday.

ques als centres urbans.
Les noves tecnologies i la competència per aconseguir un servei immediat al client,

El comerç electrònic com a motor de transformació

porten al sector dels transports urgents de paqueteria i a les empreses de logística

Amb la transformació del transport urgent per adaptar-se a la nova realitat del co-

a emprendre una carrera cap a servir el client particular amb sistemes que actu-

merç electrònic, es produeixen també canvis fonamentals en altres sectors clàssics

alment encara semblen trets d’una sèrie de ciència ficció, però que podrem veure

que han d’adaptar les seves estratègies a la nova realitat: en el futur caldran més

fetes realitat d’aquí poc. •

Logística i transport

Vic

Al seu servei DESDE 1993
93 889 32 17
TRANSPORT DE PAQUETERIA I CàRREGUES COMPLETES info@systemexpres.com
C. Sau 12 pol.Ind.Malloles
Serveis de MAGATZEM I LOGÍSTICA.
08500 vic
Disposem de més de 4000 m2 de magatzem
www.systemexpres.com

Serveis legals en matèria
de dret processal, mercantil,
civil i contenciós administratiu.
Àrees d’actuació
Jurídiques

- Contenciós
- Mercantil
- Concursal i dret d’insolvències
- Civil
- Contractació
- Administratiu
- Fundacions privades

Sectorials

- Immobiliari i de la construcció
- Distribució automoció
- Sanitari
- Fundacions privades
- Alimentació i indústria alimentària
- Seguretat privada
- Turístic
- Altres sectors

Serveis de
recobrament
judicial i amistós

JOSEP PALLEJÀ, Advocat
P. Llibertat10, 2on 1a 43201 REUS • T 977 338 799 F 977 311 378 • info@palleja.com • www.palleja.com
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Reempresa proporciona
eines per afavorir
la cessió de negocis
JORDI CABANAS

Reempresa ofereix assistència tècnica, un servei de consultors
especialitzats, i tot un conjunt d’activitats noves per ajudar als
empresaris que volen cedir el seu negoci per donar-li continuïtat.
Reempresa permet posar en contacte cedents i reemprenedors.

D
Redacció

Des de la patronal CECOT, i com a activitat paral·lela a la tasca de suport als em-

apropar els futurs reemprenedors a les característiques dels processos de compra-

prenedors, s’han dissenyat un conjunt d’accions formatives i de networking sen-

venda d’empreses, així com a l’elaboració d’un Pla de Reempresa per tal de poder

se cap tipus de cost que es poden realitzar fins a finals d’any.

valorar la viabilitat d’un projecte empresarial, mètodes de valoració d’empreses i
estratègies de negociació. En cas de voler-hi participar cal també inscripció.

Sessions informatives: sessions grupals de 1,5h de durada on s’explicarà el concepte de reempresa, els passos a seguir en la compra-venda d’empreses, les líni-

Sobre Reempresa

es de finançament i els possibles ajuts. Es poden consultar les sessions progra-

Reempresa (www.reempresa.org) és un mercat de compra-venda de petites

mades a l’apartat “Agenda” de la web de Reempresa.

i mitjanes empreses de Catalunya. És també un nou model d’emprenedoria i de

Cafè de la Reempresa: és una activitat pels empresaris que tenen pensat cedir

creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor pren el testimoni en la ges-

el negoci, però que no saben com fer-ho. Reempresa els convoca a aquest acte

tió d’una empresa ja existent, comprant-la per a continuar l’activitat, salvaguar-

on s’explica com donar continuïtat al negoci, traient-ne rendiment. Mitjançant

dant d’aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la

aquest servei es posen en contacte els empresaris amb possibles emprenedors

créixer, sense haver de passar per la creació des de zero. Per garantir el bon servei

que tinguin pensat emprendre sense haver de començar des de zero. Per po-

en les consultes realitzades per cedents i reemprenedors, Reempresa tracta tota

der-hi assistir cal inscripció prèvia. L’activitat es farà el pròxim dia 19 d’octubre

la informació amb total confidencialitat.

de 15:00 a 17:00h al Centre de Reempresa de Catalunya (Edifici TEC22@ C.

El mecanisme possibilita la compra d’una empresa existent al seu anterior propi-

Veneçuela 103 1r pis).

etari (cedent), podent autoocupar-se sense haver de passar per la fase de creació,

Taller de formació de la Reempresa: es tracta d’un curs gratuït de 16h de

possibilitant al mateix temps el manteniment dels llocs de treball i la posició de

durada, adreçat a les persones reemprenedores. El proper taller tindrà lloc a

mercat existent. El reemprenedor aporta a l’empresa idees noves i els mitjans ne-

Terrassa els dies 18, 20, 25 i 27 d’octubre. Amb aquesta formació es pretén

cessaris per la millora i reorientació del negoci. •

PL. CATALUNYA, 15

TEL. 938 502 600 FAX 938 502 119

08512 ST HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

E-MAIL:vigue@assessoriavigue.com

I N D Ú S T R I A

www.protexsalaboral.es

·

H O S T A L E R I A

info@protexsalaboral.es

·

C O M E R Ç

·
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