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La fortalesa de les empreses de les
nostres comarques rau en tres factors. Malgrat els períodes de crisi,
el teixit de les petites i mitjanes empreses de casa nostra han suportat
les oscil·lacions econòmiques. Fins
al punt que actualment es troben en
bones perspectives de futur. Els seus
orígens, en molts casos de caràcter
familiar, ha comportat que les diferents generacions han sabut adaptar-se a les circumstàncies. Innovació per adaptar-se a la demanda del
mercat, renovar-se tecnològicament
introduir-se en l’era digital i un ter-

cer factor és l’ampliació de mercats
a nivell internacional. Que els ha
permès una expansió ajustada a les
seves possibilitats de creixement.
En un altre escenari, destaca la revalorització del producte de proximitat que també genera al seu
entorn una activitat per a petits
productors del territori que han
apostat pel producte conegut com a
quilòmetre 0.
La tenacitat, perseverança i visió de
futur, fa que actualment s’hagi revitalitzat el dinamisme empresarial
de casa nostra.
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REPORTATGE\\ LES EMPRESES DEL RIPOLLÈS I LA SORTIDA DE LA CRISI

Les empreses del Ripollès
i la sortida de la crisi
La comarca del Ripollès i sobretot,
les empreses han patit els estralls de
la crisi econòmica i han fet falta anys
per la seva recuperació. Ara, sembla
que la indústria ripollesa torna a
estabilitzar-se i baixen les xifres de
l’atur, tot i algunes mancances, com
la despoblació i la falta de personal
qualificat a la comarca.
TORNAR A LA COMPETITIVITAT
El President de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER),
ha fet anàlisi de la situació actual
del sector empresarial a la comarca
i assegura que «sí que hem superat
la crisi, però això no vol dir que estiguem en una fase expansiva, sinó
que les empreses del Ripollès s’han
de tornar a col·locar en l’entorn
competitiu que els toca». Una opinió
que comparteix Carme Travé, des
del sindicat, però creu que «si el sector es recupera és perquè ell mateix
ho demana, no perquè es prenguin
mesures de cap mena des dels òrgans governamentals del Ripollès».
El sector que menys ha patit la crisi
i que es troba en una situació més
confortable és l’hostaleria, tot i que,
és un negoci que es mou segons
l’època de l’any.
BAIXA L’ATUR
L’atur al Ripollès no para de baixar
i ja es situa en xifres anteriors a la
crisi econòmica. Segons l’Observatori de Treball i Model Productiu
de la Generalitat de Catalunya, el
passat mes d’agost les persones aturades eren de 849 Ripollès, mentre
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que fa un any els números pujaven
de les 900 persones. Ripoll continua
al capdavant en nombre de persones desocupades amb 437, seguit
de Sant Joan de les Abadesses amb
113, Campdevànol es situa en 101,
Camprodon en 57, i Ribes de Freser
en 50. El sector industrial és el que
més baixa les xifres d’atur a la comarca respecte a l’any anterior. Tot
i això, des d’UGT denuncien que la
majoria de contractes són temporals
o estacionals. Les xifres mostren
que al mes de juliol gairebé el 85%,
dels contractes han estat temporals,
imperant la contractació d’1 a 3
mesos, mentre que només hi ha un
15% d’indefinits. Carme Travé també posa èmfasi en el sostre de vidre:
que els homes cobrin més que les dones, al Ripollès és una problemàtica

a la que de moment,detalla, ningú
està prenent-hi mesures.
L’excedent de peons i la falta de personal qualificat són l’altre mal del
sector, i no és que no hi hagi professionals a la comarca, sinó que
aquests opten per marxar. Tant Castells com Travé expliquen la necessitat de mesures que facin atractives
les empreses locals perquè el talent
es quedi, i d’aquesta manera, també
captar activitats econòmiques noves.
ELS PERFILS MÉS BUSCATS
Segons la UIER i UGT, els perfils
més buscats actualment per les empreses del Ripollès són els operaris
de manteniment i electromecànics,
així com experts en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC),
les quals les empreses van introdu-
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int. La falta d’aquesta mà d’obra
qualificada, fa que les empreses busquin els seus treballadors fora de la
comarca. Un peix que es mossega la
cua i que les empreses també miren
amb preocupació. Des de Comforsa,
per exemple, destaquen que es necessiten sobretot enginyers, una professió també demandada per altres
empreses de grans dimensions de la
comarca. El clúster de la ventilació
que hi ha a la zona també beu dels
enginyers com a principal font de
personal. La pèrdua de població del
Ripollès en els últims anys es nota
quan aquestes es posen a buscar els
perfils que necessiten.
LES EMPRESES DEL RIPOLLÈS
Des de les empreses del Ripollès ja
es perceben aquests aires de millora econòmica. Ressalten el potencial
dela comarca que es deu a la seva
tradició industrial. Tot i que la recuperació és lenta, les empreses ripolleses segueixen endavant apostant
pel creixement i l’ampliació de personal. Miren al futur amb optimisme, buscant solucions als problemes
que presenta la comarca i l’entorn
empresarial en general.

SODECA
Un exemple de la recuperació és
l’empresa de ventilació Sodeca que
ha establert un nou centre de producció a Ripoll, de més d’11.000
metres quadrats. Això també ha fet
que s’ampliessin les contractacions.
Segons Josep Font, director general
de Sodeca, a l’empresa «ens sentim
orgullosos de poder col·laborar en
la millora de l’economia local disminuint un problema tan greu com és
l’atur». Tot i que, l’empresa necessita tot tipus de perfils professionals,
Font lamenta que la mà d’obra qualificada tendeixi a marxar de la comarca i assegura que «oferint llocs
de feina adequats a aquestes formacions i amb projecció de creixement,
ajudaria a retenir al talent com els
perfils qualificats». Una altra fita
podria ser la d’aconseguir que «més
empreses triïn el Ripollès» per establir les seves plantes de producció.
Ara mateix, Sodeca està interessada
en tot classe de perfils que ajudin a
continuar creixent tant en l’àmbit de
la producció, com en la venda i distribució, alguns exemples són: administratius, comercials, enginyers
tècnics, operaris, etc.

La projecció de futur per part de
Sodeca és positiva, ja que preveuen
bons temps pel sector i confien en el
potencial de la comarca. Tot i això,
queda feina per fer, segons Font,
«cal promocionar la comarca com a
destí per a professionals, que vegin
el Ripollès com un lloc de futur, per
desenvolupar el seu talent professional i gaudir d’una vida familiar
de qualitat. (...) Tot i preveure un
bon futur cal que tots treballem en
aquesta direcció».
COMFORSA
L’empresa de Ripoll i Campdevànol,
de capital públic de la Generalitat a
través de l’empresa Avançsa, també
és un clar exemple d’una recent recuperació. L’any 2017 havia acumulat
unes pèrdues de fins a 5,6 milions
d’euros, però la situació ha fet un
tomb, amb molts mesos de guanys
consecutius i amb una nova direcció
general que mira al futur amb optimisme. «La situació a Comforsa és
francament millor que a principis
del 2018. Avui podem dir que portem un any amb resultats modestos
però positius. Tots els fruits de les
correccions que vam posar en mar5
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comerç mundial, la confiança dels
consumidors i l’empresarial. Aquestes guerres estan alentint moltíssim
les transaccions comercials a nivell
mundial, i nosaltres ho hem notat
aquest 2019», destaca. Així doncs,
malgrat que Comforsa està recollint
resultats positius mes rere mes, la
facturació total al cap de l’any serà
inferior a la de l’any passat. L’empresa, però, està essent rendible.

xa van començar a veure’s des del
setembre del 2018», afirma Reca Vidiella, director general de l’empresa,
que espera que «la tendència es mantingui malgrat els vents negatius que
s’escolten en l’àmbit mundial». Vidiella afirma que segons els indicadors
dels sectors de l’automoció pesant i
la maquinària d’obres públiques, les
facturacions s’estan reduint davant
d’incerteses en els mercats i xarxes
de distribució de clients importants
com grans multinacionals. Per tant,
la crisi no estaria del tot superada,
segons el director de l’empresa ripollesa, ja que argumenta que «la recuperació va per sectors. Per exemple
el sector de l’automoció, un indica-
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dor econòmic de primera magnitud,
es torna a trobar molt dèbil». No
obstant això, al Ripollès hi ha empreses que «estan tibant molt fort».
Pel que fa al seu futur, a Comforsa
no es donen per complaguts amb els
últims resultats positius i miren al
futur amb optimisme. «Hem vist que
ajustant totes les fases de producció
i venda dels nostres productes, podem ser rendibles», assenyala Vidiella. Tot i això, assenyala que l’entorn
no es presenta del tot favorable en
un futur proper. «L’entorn ens està
avisant des de finals del 2018 que
venen vents de recessió. Alemanya,
la locomotora europea, ja hi va entrar al mes de juliol», adverteix.
«Les polítiques que s’estan portant
a nivell mundial per part dels líders
populistes que estan aplicant un
proteccionisme excessiu estan perjudicant d’una manera artificial el

SABER VENDRE LA COMARCA
Des de les empreses de la comarca
es percep com una gran preocupació
la pèrdua de població i dels perfils
necessaris per dur a terme les tasques que aquestes demanden. Per
això, es veu necessari saber vendre
la comarca com un lloc on es pot
gaudir d’una gran qualitat de vida i
a la vegada, es pot créixer pel que fa
a metes laborals. L’objectiu principal
és evitar que, quan els joves marxin
a estudiar fora, ja no tornin. «El
Ripollès té els atractius suficients
perquè la gent no es vegi obligada
a marxar», afirma Reca Vidiella, director general de Comforsa. El repte
de la comarca és clar, doncs, ja que
a banda de saber orientar als joves
sobre quines opcions laborals poden
tenir a la zona, també s’ha d’intentar millorar pel que fa a l’habitatge
o l’oferta lúdica, intentant conèixer
què és el que motiva a les noves generacions per poder-ho oferir i retenir el talent emergent.

140 anys al servei dels nostres clients

FOOD
Transports Tresserras, S.A.

PHARMA
DELEGACIONS

C/ Indústria, 1
CP 17813 · La Vall de Bianya
GIRONA
Tel. +34 972 260 090
Fax: +34 972 269 715

CIM LA SELVA

www.t-tresserras.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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AIR & SEA

Ctra. N-156 km 1.6 (Aeroport de Girona) · CP 17185 · Vilobí d’Onyar · Tel. +34 972 467 061

CIM VALLÈS

C/ D-E, Nau 8, Sector C · CP 08130 · Santa Perpètua de la Mogoda · Tel. +34 935 443 270

TRESSERRAS MADRID

Ctra. Alcalá-Daganzo km 3.45 · Pol. Ind. La Peña E, 4 bxs · CP 28806 · Alcalá de Henares · Tel. +34 918 883 937
RUTER FRÍO · C/ Betancor Brito, 55 · Parcel·la 8 · Pol. Ind. El Goro · CP 35219 · TELDE · Tel.: +34 928 471 304

EMPRESA\\ LERSA

LERSA, l’energia
verda del Ripollès

LERSA
Carrer de Sant Pere, 6
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 00 94
Fax: 972 70 37 03
www.lersaenergia.com
lersa@lersaelectricitat.com

En plena celebració del centenari,
l’empresa LERSA segueix amb la
filosofia del tracte proper al públic
i respectuós amb el medi ambient.
Des que la fundaren el 1919 Modest
Sayós i els seus socis, el grup no ha
deixat d’abastar d’electricitat a la
comarca del Ripollès amb un tarannà propi que combina proximitat i
qualitat i amb esperit de superació
constant. Aquesta és una part important del valor afegit de la companyia que, al llarg de la seva història,
avui centenària, ha sabut adaptar-se
als temps amb una aposta constant
per a la innovació en un sector cada
vegada més complex i competitiu.
Ja des dels seus inicis, la voluntat d’emprar energies naturals per
aconseguir-ne electricitat va ser una
constant en la filosofia empresarial,
a partir de dos aprofitaments hidràulics al riu Freser.
Amb els anys, la societat ha esdevin8

gut més conscient per la protecció del
medi ambient, donant la raó a qui al
seu moment apostava per la naturalesa. Ara, LERSA segueix encaminada
a la millora del producte, apostant
per les energies verdes, d’origen 100%
renovables. La companyia ripollesa
pensa en les energies sostenibles, renovables i respectuoses amb el medi
ambient. L’energia elèctrica que comercialitza LERSA és d’origen 100%
natural i renovable.
Aquest fet li ha permès aconseguir el
Segell de Garantia d’Origen, atorgat
per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, l’organisme
públic encarregat d’acreditar l’obtenció
d’energia verda. LERSA ja és 100% RENOVABLE, sent un
orgull per l’empresa
i per als seus clients
poder lluir un segell
de qualitat i distinció
com aquest.

COMERCIALIZADORA

Energia neta del Ripollès, per al Ripollès

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

Aposta pel territori i actuació
en comú al Ripollès i Osona
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura és una entitat sense afany de lucre constituïda el 2009, reconeguda pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació com a Grup d’Acció Local per a aplicar el desenvolupament local participatiu LEADER com a
metodologia de treball per fomentar el
desenvolupament local de les zones rurals i ajudar als agents del món rural a
millorar el potencial del seu territori en el
marc del Programa de Desenvolupament
Rural (PDR) de Catalunya 2014- 2020.
TERRITORI D’ACTUACIÓ
L’Associació representa i treballa pels
habitants de la comarca del Ripollès
(província de Girona) i de vuit municipis de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
(Osona Nord, província de Barcelona),
abastant una superfície territorial de
1.151,36 km2.

10

OBJECTIUS I ESTRATÈGIA GAL
ELS EIXOS DE TREBALL
Un d’ells és la tramitació d’Ajuts Leader, destinats a la creació, millora o
ampliació de projectes productius adreçats a persones físiques o jurídiques o
bé institucions com ajuntaments o consells comarcals.
Per altra banda, el segon eix és el de
participació en projectes de desenvolupament rural, de cooperació nacional
i transnacional. Un d’aquests és l’ENFOCC, a través del qual s’han desenvolupat diferents accions enfocades a l’estalvi i eficiència energètica. En aquest
sentit s’ha desenvolupat una eina d’autodiagnosi energètica l’ENEGEST, a
través de la qual qualsevol empresa pot
entrar les seves dades de consum energètic i extreure’n un diagnòstic per aplicar mesures d’estalvi i eficiència energètica d’acord amb les seves necessitats:

ASSOCIACIÓ LEADER
RIPOLLÈS GES BISAURA
C. Joan Miró, 2-4 P.I. Els Pintors / Ripoll
C. Enric Prat de la Riba / Torelló
Tel.: 972 70 44 99 / 938 59 22 26
www.ripollesgesbisaura.org / @LeaderRGB

https://enegest.energiaibosc.com
També amb la col·laboració de l’enginyer industrial, Ramon Sans i de
l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès, s’han elaborat informes de
transició energètica, partint d’uns senzills inputs a mode d’enquesta, calcula
com dur a terme la transició energètica
en un municipi, comarca o territori determinat. El model defineix les necessitats energètiques, a nivell macro, sobre
potències, costos econòmics actuals,
futurs i acumulats, inversions i superfícies de territori requerides: http://transicio.energiaibosc.com/

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL //ENTITAT

L’Hospital de Campdevànol presenta
els actes i el logotip del centenari
L’Hospital de Campdevànol va presentar -en el marc de la festa major
de La Gala- els actes del centenari,
així com el logotip que representarà el centre durant tot el 2020. En
un Centre Cívic ple de gom a gom,
entre altres coses es va avançar que
es farà un acte institucional el mes
d’octubre del 2020, on es convidaran diverses personalitats del món

CAMPANYA PER OBTENIR
LA CREU DE SANT JORDI
L’Hospital de Campdevànol ha iniciat una campanya per aconseguir
adhesions amb l’objectiu de demanar la Creu de Sant Jordi, reconeixement que concedeix la Generalitat
cada any a personalitats, entitats i
institucions per la seva trajectòria.
En aquest sentit, l’Ajuntament de
Campdevànol i el Consell Comarcal
del Ripollès ja ha aprovat una moció
de suport a la candidatura i que també es farà arribar a la resta d’ajuntaments de la comarca. També es vol
comptar amb la complicitat d’altres
hospitals, així com la d’empreses i
entitats del Ripollès i persones a títol particular. Perquè això sigui possible a la web de l’Hospital s’hi pot
trobar la carta d’adhesió que només
cal descarregar-la i retornar-la prèviament signada al correu electrònic
premsa@hoscamp.com.

sanitari, i al mes de maig es celebrarà una trobada dels treballadors i
extreballadors de l’Hospital.
Durant l’acte també es va inaugurar
l’exposició “L’Hospital de Campdevànol. 100 anys d’història”, i que
es va poder veure cada dia de Festa
Major, i que durant el 2020 està previst que recorri diversos pobles de la
comarca. També es farà un cicle de
conferències arreu del Ripollès amb
professionals de renom per parlar
de temes mèdics d’interès general.
Un altre de les activitats previstes és
que s’aproparà l’hospital a les escoles amb visites per explicar què és
l’hospital i què s’hi fa, i s’organitzarà la cursa popular del centenari. En
els propers mesos s’aniran detallant
altres actes.
La presentació també va servir per
donar a conèixer el logotip guanyador del concurs que es va convocar
la passada primavera i que haurà
de representar a l’hospital durant
l’any del centenari. En van formar
part una vintena de propostes de
diferents autors i la guanyadora va

ser la ripollesa Anna Colomer. Sobre un fons blanc s’hi pot veure el
número 100 on l’1 és d’un color
rosa fort “que simbolitza la vida”
i els zeros estan representats amb
dues creus. La del mig és de color
groc més transparent i simbolitza
l’esperança i la de la dreta, d’un to
blavós combinat amb un verd on hi
ha una petita palmera –símbol de la
vila–, fa referència a un “quiròfan”
i a l’hospital. Els símbols de suma
també simbolitzen la curació i la
millora per tal d’allargar la vida a
les persones, segons va explicar ella
mateixa.
Per últim, també es va projectar un
vídeo promocional de l’Hospital de
Campdevànol, on s’explica la tasca
i serveis del centre sanitari i que podeu veure a la pàgina web i en versió
reduïda a les xarxes socials.
HOSPITAL DE
CAMPDEVÀNOL
Ctra. de Gombrèn, 20
17530 Campdevànol
T 972 73 00 13
www.hospitaldecampdevanol.cat
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EMPRESA\\ TALLER SEGADELL

Taller Segadell continua creixent i
ampliant les seves instal·lacions

La nostra empresa fou fundada l’any 1986
per Ramon Sala Morera, actual gerent de
l’empresa, i Nicolau Perramon Mir amb la
denominació de Taller Segadell C.B., amb
la seva seu a Ribes de Freser i dedicada
principalment a donar serveis de reparació
i manteniment de maquinària industrial i
a la serralleria. És a partir de l’any 2000
quan l’empresa inicia el primer gran canvi tecnològic adquirint una màquina de
tall per doll d’aigua de 4100 Bar. A partir
d’aquest moment l’empresa diversifica els
seus serveis, ja que aquest equipament li
permet mecanitzar qualsevol tipus de material i gruixos considerables. L’any 2006
l’empresa incorpora nova maquinària de
la qual destaca el làser Prima 3500 Kwa.
Des de llavors, el seu parc de maquinària
(plegadores hidràuliques, plegadores elèctriques, plegadores horitzontals, cisalles,
màquines de soldar...) no ha parat de millorar. Tot aquest avanç tecnològic ha suposat
una millora de la qualificació del material
humà que forma Taller Segadell, aconse12

inoxidable, ferro corten i en menor mesura,
nylon, alumini, goma, polipropilè...
La suma dels equipaments i del seu capital humà garanteix als seus clients uns
productes i serveis que satisfan les seves
necessitats.

TALLER SEGADELL
guint així ser el millor actiu de l’empresa.
Actualment disposem de 1500 m2 per a
fer front les demandes que rebem. Per assolir aquesta superfície de treball ha habilitat un nou espai per als treballs d’inoxidable i alumini.
El seu afany d’innovació i consolidació
continua fins al dia d’avui amb una nova
gerència però amb la mateixa política
d’esforç i perseverança que va imposar el
seu fundador.
Taller Segadell S.L. ofereix als seus clients, a part dels serveis de tall, la fabricació de components per a tot tipus de
maquinària, la construcció d’estructures
metàl·liques i treballs de serralleria (baranes, portes, portals...).
L’empresa treballa en general amb acer, acer

Polígon Industrial Casanova
de Baix, 14
17500 Ripoll
Tel.: 972 71 43 14
Fax: 972 71 43 09
www.tallersegadell.com
info@tallersegadell.com

FIBRAN GROUP //EMPRESA

Fibran Group agrupa les
empreses líders en la
fabricació de tripa de col·lagen
Les empreses Fibran, amb seu a
Sant Joan de les Abadesses, Edicas, amb seu a Ripoll, Fibran
Middle East i Fibran Turkey,
amb seu a Istanbul, s’han constituït com a grup. Fibran Group,
la nova corporació empresarial,
exporta el 90 per cent de la seva
producció a més de 60 països
d’arreu del món i és una de les
empreses líders en la fabricació
de tripa de col·lagen natural.
Amb aquesta unió, Fibran
Group suma l’experiència, el
coneixement i el talent de les
quatre filials en els camps del
disseny, la fabricació, la comercialització i la distribució de tripa de col·lagen natural. El grup
ara pot oferir tripa de petit calibre i de gran calibre, tant en els
mercats de consum directe com
indirecte.
Recentment, Fibran Group ha
presentat quatre nous productes
amb els quals vol seguir lide-

rant els mercats internacionals.
Es tracta de l’anomenat TER,
tripa comestible, corbada per a
embotits frescos, cuits i fumats,
per a consum directe; SET, tripa
comestible recta de gran calibre;
EPCO, una nova tripa de collagen comestible per a embotits
cuits i curats per a consum indirecte i les noves qualitats BB
de tripa comestible recta de petit
calibre.

FIBRAN GROUP
Carrer Moià, 1-3 sobreàtic 2
08006 Barcelona
+34 972 720 025
info@fibrangroup.net
www.fibrangroup.net

L’aposta per la innovació i el
desenvolupament de nous productes és un dels eixos del pla
estratègic de la companyia, juntament amb les inversions per
a la millora de l’eficiència dels
processos productius.
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ADS ANÀLISI / DISSENY DE SOFT SLU //EMPRESA

ADS va néixer de l’experiència
i la visió de futur en les TIC
De l’experiència i la visió de futur
d’uns professionals en el sector de les
TIC (Tecnologies de la Informació i
la Comunicació) va néixer ADS, ara
fa 27 anys.
Actualment amb una plantilla de 15
persones, ofreixen un ventall força
ampli de serveis a les empreses de la
província, tot i que tenen diferents
clients repartits per tota la geografia
espanyola.
Els serveis de software que ofereixen
a les empreses són:
· Venda programes de gestió (ERP).
· Aplicacions verticals per diferents
sectors (sales d’especejament carni,
fabricació d’embotits, llescats,
escorxadors, comerç internacional,
tallers mecànics, elèctrics, llauners,
tallers d’alumini i portals, etc.
· Aplicacions per a tauleta de
prevenda, serveis de manteniment i
reparació, etc.
· Aplicacions d’Ofi màtica.
· Aplicacions Business Intelligence.
· Aplicacions de control de
presència i accés.
· Aplicacions de servei web.
En la secció de hardware compten
amb servei tècnic propi i també ofereixen:
· Assessorament i manteniments
d’equips de treball (impressores,
portàtils, tauletes, càmeres,
escàners, ordinadors de sobretaula
i servidors, unitats NAS, fi rewalls i
routers, etc).
· Terminals de control de presència.

· Manteniment de servidors i també
d’ordinadors, portàtils, impressores,
etc.
ADS Anàlisi/Disseny de Soft, S.L.U.

També ofereixen altres serveis:
· Servei de hot-line.
· Virtualització de servidors.
· Còpies de seguretat físiques, al
núvol i mixtes.
· Altres serveis al núvol (escriptoris
virtuals, servidors al núvol, hosting,
mail, etc).
· Telecomunicacions (adsl, fibra,
centraletes, etc).

Pg. de Barcelona, 1 bis, entresol 3a
17800 Olot
Tel. 972 26 14 46
www.adssl.com
info@adssl.com

ADS sempre mira per la satisfacció
del client i el seu benestar, per aquest
motiu ha obert un departament comercial i de satisfacció, per captar i
oferir solucions a les inquietuds dels
clients.
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EMPRESA\\ COMFORSA

Comforsa segueix en tendència
positiva, i porta 12 mesos
consecutius amb guanys
El pla estratègic previst fins a l’any 2022 marca renovar part de la maquinària
de les plantes per millorar la producció i la qualitat dels productes

L’empresa catalana Comforsa va
tancar l’exercici 2018 amb una significant reducció de pèrdues de gairebé el 70% abans d’impostos, un
increment de la seva xifra de negoci
del 13% i un augment del cash flow
de més del 360% respecte de l’anterior any. L’objectiu de la companyia
és deixar enrere les pèrdues d’exercicis anteriors i tancar el 2019 en positiu, malgrat la reducció del volum de
negoci per la contracció dels mercats
europeus i americà.
Comforsa accelera a bon ritme i per
primera vegada des de fa 5 anys fa
12 mesos consecutius que aconsegueix guanys. Aquests són fruit d’un
acurat Pla Estratègic desenvolupat
per l’equip directiu actual que marca com a principal objectiu millorar
la internacionalització de la companyia, especialment centrant-se en les
peces i els components d’alt valor
afegit per així millorar la posició de
les exportacions.
Una altra de les iniciatives se centra en
augmentar l’eficiència de la companyia.
El programa es basa en tres pilars: treballar més intel·ligentment, més eficientment i de manera més alineada.
L’objectiu és crear un model de negoci més escalable, per això es buscarà
estandarditzar i harmonitzar els processos de totes les plantes. En aquest
sentit, s’ha realitzat un esforç econò16

mic del voltant de 1.3 M € d’inversió
en maquinària per a totes les plantes i
així augmentar la productivitat, l’eficiència i internalitzar processos.
Segons el Director General de l’empresa, Reca Vidiella, «a Comforsa
ens diferenciem dels nostres competidors pel nostre compromís en la
qualitat i l’alt valor afegit dels nostres
productes. Per aquest motiu no deixem mai d’invertir en nova maquinària i millores en les instal·lacions
per tal d’optimitzar els processos de
producció i produir peces més precises i de més qualitat. Aquestes inversions també ens permeten millorar

la seguretat dels treballadors, reduir
costos i augmentar l’eficiència i la
nostra competitivitat».
En concret, a Comforsa 2 s’ha installat un escàner amb un sensor làser en
l’àrea de qualitat que permet verificar
les peces en tres dimensions durant el
seu procés productiu. D’aquesta manera es pot saber si la peça mesurada
compleix totes les especificacions i, si
no és el cas, poder corregir les desviacions que es produeixin. Aquesta
inversió, de 120.000 €, representa
un salt tecnològic que permetrà millorar la qualitat dels productes i la
satisfacció dels clients.

COMFORSA //EMPRESA

COMFORSA
Ctra. de Gombrèn, 51
7530 Campdevànol
Tel.: 972 71 21 71
Fax: 972 71 21 66
Ctra. N-260, km 120
17530 Campdevànol
Tel.: 972 73 00 00
Fax: 972 71 20 21
Crta. N-260, km 117,5
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 00 69
Fax: 972 71 50 74
www.comforsa.com
comforb@comforsa.com

Reca Vidiella
Director General de COMFORSA

A Comforsa 3 s’ha invertit 394.000
€ en dos torns de dues torretes i
114.000 € en un torn de segat per
tal d’augmentar la productivitat de
les cèl·lules de mecanització de la
planta. Les inversions substitueixen
antiga maquinària que estava quedant obsoleta, al mateix temps que
permeten reduir el temps dels processos de mecanització de cada peça
i reduir la fatiga de les instal·lacions.
Les inversions de Comforsa 4 inclouen un centre de mecanitzat per
extrems d’eixos amb suports de fre
incorporats que ha costat 96.000 € i
permet cobrir les necessitats de qualitat dels clients més exigents i una
cèl·lula de mecanitzat per a caixes

diferencials, de 415.000 €, que ha
permès augmentar la capacitat productiva i la varietat de caixes diferencials que es produeixen.
Per últim, a Comforsa 8, la planta
de matrius, s’ha fet una inversió de
147.000 € per tal de poder fabricar
totes les matrius de la premsa de
8.000 Tn, ja que fins ara era necessari externalitzar-ne algunes. Aquesta
inversió representarà una reducció
de despeses molt important en la
construcció dels utillatges de forja.
Segons Vidiella, «aquestes inversions ens permetran interioritzar processos que fins ara havíem d’externalitzar en gran part, aconseguint
una major eficiència productiva perquè realitzem tot el procés de fabricació de manera interna».
En definitiva, la nova estratègia industrial que s’està implementant persegueix una gestió molt acurada del
procés d’industrialització, fent més
eficient la gestió i el control de les
despeses industrials i una racionalització de les inversions per tal d’incrementar la capacitat productiva, la
competitivitat i l’excel·lència de tots
els seus productes, sempre aprofitant
i potenciant el talent humà existent.
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EMPRESA\\ EL POLÍGON INDUSTRIAL DE LLAUDET

El desenvolupament del sector
de Llaudet avança a bon ritme
L’alcalde de Sant Joan de les Abadesses considera que és
una ubicació estratègica per a les empreses

Els treballs al sector industrial de
Llaudet, a Sant Joan de les Abadesses, avancen amb força. Durant
aquests dies s’estan instal·lant tots
els serveis de conduccions per a
l’electricitat, el clavegueram, telefonia i fibra òptica.
L’ajuntament santjoaní ha avançat
que ja hi ha diverses sol·licituds
d’empreses per instal·lar-se en
aquest polígon, el qual, l’alcalde
Ramon Roqué, considera estratègic
per la seva ubicació, amb comunicació amb França, Barcelona i Girona.
La Colònia Llaudet és una colònia
tèxtil de Sant Joan de les Abadesses
propietat d’INCASÒL a la comarca
del Ripollès. La zona sempre s’ha
dedicat a la indústria, i encara que
ara el sector del turisme és més actiu, des de l’ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses són conscients de la
importància que ha de seguir tenint
el sector industrial per al municipi, i
el fet que noves empreses se situïn i
18

creïn llocs de treball a la zona.
Precisament, per aquest motiu
neix el polígon industrial de Llaudet. Ubicat als afores de Sant Joan,
aquest polígon ofereix a les empreses l’oportunitat de treballar en un
entorn natural i únic. El polígon està
format per dos sectors: el sud, amb
l’antiga colònia industrial, on es troben un conjunt d’habitatges i naus
de petites dimensions per instal·lar
activitats econòmiques, habitacions
o oficines; i el sector nord, format
per 5 parcel·les de diferents dimensions i una nau industrial.

AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES
Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel.: 972 72 01 00
COLÒNIA LLAUDET
N-260, km 104,5
17860 Sant Joan de les Abadesses
www.santjoandelesabadesses.cat
ajuntament@santjoandelesabadesses.cat

TAMEC / SIC //EMPRESA

Taga de Mecanitzats es trasllada a una
nova nau del polígon industrial Llaudet
Seguint el seu procés de creixement,
l’empresa santjoanina TAGA DE
MECANITZATS S.L. s’ha traslladat recentment a una nova nau
ubicada al Polígon Industrial Llaudet de Sant Joan de les Abadesses.
L’empresa ja està en plena activitat
a la nova nau des de finals del mes
d’agost.
Taga de Mecanitzats es dedica a la
fabricació de peces metal·lúrgiques
per procés de mecanització. Disposa
de torns de control numèric i centres de mecanitzat per dur a terme el
procés de fabricació de peces especials. L’empresa està especialitzada
en la fabricació de petites i mitjanes
sèries, amb peces d’alt valor afegit.
Els seus clients són empreses amb
altes exigències de qualitat, en sectors com valvuleria, ventilació, fabricants de maquinària...

El nou emplaçament suposa un
salt qualitatiu per l’empresa. Amb
un espai molt més ampli, s’han
millorat les condicions de treball,
s’ha aconseguit una logística més
eficaç dels materials i un procés
més àgil en la recepció i lliurament dels materials.

TAGA DE MECANITZATS S.L.
C. del Cotó, 2 / Pol. Ind. Llaudet
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 720 217
info@tamecsl.es

SIC, S.L. fa un salt qualitatiu en la seva activitat
L’empresa santjoanina SIC, S.L. es
dedica al muntatge, manipulació i selecció de tota classe de peces. El procés es realitza tant amb premses manuals com processos automatitzats.
L’empresa treballa per múltiples sectors d’activitat, com joguines, installacions elèctriques, automoció...
El passat mes d’agost, l’empresa es va
traslladar a una nova nau del Polígon
Industrial Llaudet que li permetrà
créixer en la seva activitat i diversificar
els seus clients i processos productius.
L’empresa ha incorporat recentment
un servei de control de peces per visió
artificial. Mitjançant càmeres de visió
artificial, es realitza un control 100%

SIC S.L.
C. del Cotó, 2 / Pol. Ind. Llaudet
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 723 083
info@slsic.com

de les peces fabricades pels seus clients.
Aquest servei està pensat per donar
una garantia de fiabilitat en clients tan
exigents com el sector de l’automoció.
Així mateix i en una aposta clara
per la qualitat dels seus processos,
l’empresa disposa recentment del
certificat de qualitat ISO-9001.
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EMPRESA\\ COMERCIAL PIRENE

Comercial Pirene, atenció
professionalitzada i de
proximitat
Comercial Pirene és una empresa fundada l’any 1984 dedicada a les installacions elèctriques de baixa tensió en
instal·lacions industrials i domèstiques,
així com a la venda d’electrodomèstics
i a la seva reparació, que ha nascut,
crescut i s’ha consolidat al Ripollès. La
seva principal missió ha estat oferir als

COMERCIAL PIRENE
Pl. Josep Anselm Clavé, 2
17860 St. Joan de les Abadesses
Tel.: 972 72 09 35
C. Vinyes, 8
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 40 72
Av. Xile, 5
17800 Olot
Tel.: 972 26 36 63
www.cpirene.com
pirene@cpirene.com
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seus clients la possibilitat d’incorporar
les instal·lacions més innovadores i eficaces, dotant-les dels avenços tècnics i
estètics que requereixen un mercat en
contínua evolució.
En aquesta línia tecnològica, Comercial
Pirene és capdavantera en el control de
climatitzacions i automatitzacions d’edificis municipals, residències, indústries
o habitatges, aportant grans avenços i
beneficis en eficiència energètica i seguretat, amb el sistema basat en PLC industrial, amb la plataforma Somachine.

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

2

Diga’ns el que necessites
i t’oferirem el millor preu

MERCHANDISING

REGALS D’EMPRESA

DISSENY GRÀFIC

SAMARRETES
CALENDARIS

BOLÍGRAFS

GORRES

BOSSES
MOTXILLES

AGENDES

IMANS
Colònia Sta. Maria
Ctra. C-17 km 91,5
17500 Ripoll
Tel. 972 70 21 12
Fax 972 71 41 60

MEMÒRIES USB

CLAUERS

UIER / MIB //EMPRESA

La UIER impulsa nous projecte
de suport a empreses i entitats
La Unió Intersectorial Empresarial
del Ripolès, UIER, impulsarà diferents accions per tal de donar suport a les entitats i empreses amb
la finalitat de dinamitzar l’activitat
econòmica de la comarca.
La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès ha aconseguit una
subvenció del CONSORCI DE COMERÇ ARTESANIA I MODA de la
Generalitat de Catalunya per executar les accions:
1.- Accions de dinamització ludicoesportives per tal que el comerç organitzi accions que aconsegueixin
incrementar activitat a la comarca.
2.- Plataforma MKPLace comarcal,
per competir a INTERNET caldrà

tenir una plataforma en línia que
englobi totes aquelles botigues que
vulguin incrementar les seves vendes
aprofitant internet.
3.- Accions de promoció i sensibilització conjunta de totes les associacions de la comarca per guanyar eficiència i aprofitar economies d’escala.
4.- Per tal d’evitar el tancament de

comerços oferirem Suport, anàlisi,
acompanyament,
assessorament,
formació i mediació per a la renovació i successió de comerços.
Aquest projecte està liderat per la
UiER (federació de comerç del Ripollès) i el Consorci de Comerç Artesania i Moda.
Aviat es preveu comptar amb el suport de: Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses, Consell Comarcal
del Ripollès, Ajuntament de Ribes
de Freser, Ajuntament de Camprodon, Ajuntament de Campdevànol i
Ajuntament de Ripoll.

Conveni de col·laboració entre MiB i UIER per
implantar eines per registrar la jornada laboral
A partir del 12 de maig 2019, la teva
empresa ja hauria d’estar adaptada
a la nova normativa que obliga a
implantar un registre d’horari de la
jornada de tots els treballadors.
Per tal de reduir les despeses d’implantació a les empreses MiB i UIER
han signat un conveni de col·laboració
per a la implantació d’aquestes eines,
aquest conveni creixerà amb futures
solucions que MiB proposi per millorar la competitivitat o activitat de les
empreses del Ripollès.
Amb motiu d’aquest acord, MIB
Group Ripoll ofereix a tots els associats de l’UIER un 20% de descompte en la solució de control horari
adaptada a tota mena d’empresa.
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ENTREVISTA\\ FERRAN CASALS, MEMBRE FUNDADOR DE BITKINGS

‘Em vaig iniciar en el sector de les cr
d’emprendre un projecte i el mer ca
El jove ripollès Ferran Casals és un
dels membres fundadors de Bitkings,
una plataforma que posa en comú
inversors del món dels bitcoins, o
criptomonedes. Un món desconegut
per molts i que cal dominar a l’hora
d’entrar-hi.
• Què és el bitcoin?
El bitcoin va néixer fa uns 10 anys
com una proposta de valor amb una
tecnologia nova, el blockchain. I que
avui en dia la gent ha adaptat com
una reserva de valor, com a funció
principal. El bitcoin ofereix ser un
mitjà de pagament, de transmissió
de valor, on no hi ha una entitat centralitzada que en controli la base de
dades, ni les transaccions que es poden fer i les que no, sinó que el propi
sistema ho fa sol.
• A més les criptomonedes tenen
diferents utilitats...
A mi m’agrada distingir els diferents
actius entre les commodities, les quals
pots fer servir per treure beneficis; les
utilities, que tenen una utilitat específica; i les securities, aquestes últimes
et donen un dret financer sobre l’empresa que està emetent aquest actiu.
• Quin tipus és el que més podem
trobar al mercat?
Els actius que es fan servir més avui
en dia per temes reguladors i legislatius són les utilities, ja que ofereixen a
les empreses l’oportunitat de canviar
el mètode de pagament a canvi d’accedir als seus productes. Per posar
un exemple, quan anem a una Festa
Major i pugem als autos de xoc, comprem unes fitxes que ens permeten engegar el cotxe i així adquirim aquest
servei.
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• Perquè vas decidir iniciar-te en
aquest món?
Jo vaig començar a inicis del 2017,
abans que comencés la bombolla del
bitcoin que ha fet pujar el seu valor.
Em vaig posar en aquest sector per
l’ambició d’emprendre un projecte i el
mercat em va donar l’oportunitat.
• No ha de ser fàcil entrar en aquest
mercat...

No, però a mesura que et vas especialitzant una mica en el sector t’adones
de tots els pros que té el tema de la
criptomena i la tecnologia del blockchain, i que realment està intentant
solucionar problemes i millorar situacions del dia a dia, de caire financer
o de caire més social.
• Com vas començar?
Vaig començar fent una petita inver-

FERRAN CASALS, MEMBRE FUNDADOR DE BITKINGS //ENTREVISTA

es criptomonedes per l’ambició
er cat em va donar l’oportunitat’
sió de 500 euros, vaig entrar a les pàgines web corresponents per comprar
el bitcoin i diferents criptoactius més
petits, perquè no només existeix el
bitcoin sinó que hi ha fins a dos-mil
criptomonedes amb valors diferents.
• Et va començar a anar bé i vas
decidir traslladar-te a Andorra...
Sí, aquí a Espanya no t’ho posen gens
fàcil. De fet, es deia que volien cobrar
un 40% sobre l’ingrés de cada transacció amb bitcoins, quan en realitat
no estàs utilitzant euros.
A més, Andorra és un país petit i vàrem pensar que per engegar un projecte ens seria més fàcil contactar
amb les empreses i les institucions.
• Ara ets un dels impulsors de
Bitkings. En què consisteix aquest
projecte?
Primer vam començar dissenyant una
plataforma d’inversió simulada enfocada a l’aprenentatge. Tenies uns diners ficticis i després podies comprar
i vendre i així, veure si les teves estratègies funcionaven.
• I com s’ha anat desenvolupant la
plataforma?
Semblava que funcionava molt bé
però ens vàrem adonar que era una
mica fluixa perquè no deixava de ser
una xarxa social. I un producte que
es basa en una xarxa social requereix
d’usuaris que et creïn un contingut,
a més no pots cobrar als usuaris en
l’etapa inicial del projecte. Llavors vàrem decidir encarar un altre tipus de
plataforma.
• Amb el mateix propòsit d’aprenentatge?
No... ara estem muntant una plataforma d’exchange, una casa d’inter-

canvi, on es poden trobar els compradors i venedors de diferents actius.
Nosaltres hi traiem benefici cobrant
per les transaccions.
• Bitkings, està format per un equip
molt jove...
Sí, anem dels 23 fins als 28 anys. Som
un equip molt petit, de quatre persones, que treballem des de la mateixa
casa que compartim. És una start-up
en tota regla.
• Sou joves, però heu hagut d’adquirir molts coneixements tant en economia com en tecnologia...
Sí, això és molt important perquè com
a tots els negocis, hi ha gent que se
n’intenta aprofitar. És molt important
preocupar-se de saber on estàs posant
els teus diners. Has d’entendre que estàs disposant els diners en mans d’uns
algoritmes amb infinitat de línies de
codi, que tampoc coneixes la seva
seguretat, si tenen una arquitectura
sòlida, on estan regulades... També
t’enganyen amb els números dient
que trauràs un percentatge mensual
molt alt quan realment no es pot saber perquè els valors canvien.

• Tot i això, Bitkings sembla que prospera...
De fet, ara estem intentant fer un holding, una agrupació d’empreses. El
motiu és que, estem treballant en un
sector que tot just s’està implementant, tot just s’estan estudiant les regulacions i les lleis... Llavors ens hem
d’espavilar com podem. Tenim la seu
a Andorra i hem hagut de muntar una
altra empresa a Estònia per un tema
de llicències. Per això hem pensat
agrupar empreses ja sigui a Anodrra o
a Malta, per exemple, per tal de facilitar l’entrada als inversors i accionistes.
• Dius que el mercat tot just s’està
regulant, en un futur podria ser un
negoci com qualsevol altre?
Jo confio que sí. Tot i que va al seu
ritme. Hi ha gent que veu el món del
bitcoin com una cosa molt negra.
Però precisament una de les aventatges del bitcoin és la traçabilitat. Tu
pots saber d’on bé la moneda, qui
té a darrere i quines transaccions ha
fet. Per tant, les entitats financeres
i bancàries crec que poden acabar
adaptant la criptomoneda com a eina
d’inversió sense por.
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EMPRESA\\ AUTOCARS MIR

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

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

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

MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL //ENTITAT

El Museu del Suro
de Palafrugell
Testimoni d’una indústria territorial
Ubicat al centre de Palafrugell, el Museu
del Suro es presenta com una institució
singular per la seva temàtica, el seu àmbit territorial i la seva vocació de servei,
ja que adquireix, conserva, interpreta i
realça el patrimoni vertebrat entorn del
món del suro a Catalunya, en tant que
configurador d’un paisatge, una indústria, unes formes de vida i una identitat
comunes. Té els propòsits de contribuir
al desenvolupament social, econòmic i
cultural de la comunitat; d’oferir suport
a l’educació formal i com a proposta
d’educació informal; així com alternativa de creació i de lleure.
El Museu del Suro gestiona, a més,
el Centre d’Interpretació del Dipòsit
Modernista de Can Mario i també
el Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la Guarda a Llafranc.

MUSEU DEL SURO

El Museu del Suro s’ubica en una
antiga fàbrica surera, la més important del sector industrial a Espanya.
Compta, a més d’un passat rellevant
dins el sector, amb uns elements poc
comuns a les construccions sureres
que, sovint, són edificis funcionals
sense concessions als elements decoratius ni a la participació d’arquitectes reconeguts. Aquest aspecte fa encara més rellevant el conjunt en què
destaquen els elements modernistes,

les dimensions i l’estructura.
L’edifici que acull l’actual museu va ser
construït l’any 1899-1900 on s’ubicava l’empresa Miquel, Vincke & Meyer
fundada el 1900 per Joan Miquel
Avellí, Heinrich Vincke Wischmeyer
i Pau Meyer Unmack. En destaca la
decoració de la façana principal d’estil
modernista, obra de l’arquitecte General Guitart Lostalo, amb l’excel·lent
treball de forja a la imponent porta de
ferro del carrer Pi i Margall.

Placeta del Museu del Suro, s/n
17200 Palafrugell
Tel. 972 30 78 25
info@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat
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REPORTATGE\\ EL COMERÇ

El present i futur del
comerç de proximitat
Boi

El comerç és un dels sectors més
predominants a la comarca. Dels
1.177 autònoms comptats l’any
passat al Ripollès, 374 es dediquen a aquest sector, sent el més
escollit pels autònoms, una tendència que té lloc a tots els municipis de la comarca, segons
l’informe d’activitat econòmica
de Ripollès Desenvolupament. A
més, el comerç sigui a l’engròs o
al detall representa el 31,8% de
l’economia comarcal.
Tot i les dades, el comerç local
sembla no viure un dels millors
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moments de la seva història. L’aparició de la venda en línia, la facilitat per desplaçar-se a les grans
ciutats i la popularitat de les grans
cadenes, ha fet que el producte de
proximitat perilli. Alhora, això fa
perillar l’economia de la comarca,
perquè no invertim en casa nostra
sinó que gastem els diners fora, i ja
no només fora del Ripollès sinó que
també fora del país. Però cap a on
ha de caminar el comerç local per
tornar a ser atractiu pels compradors i combatre el gegant d’Internet
o les grans multinacionals?

INNOVACIÓ I ADAPTACIÓ
Davant la gran consolidació del gegant d’Internet no es pot fer altra
cosa que ser proactius. Aquest estiu
Ruth Abad, Directora de l’Agència
Catalana de Comerç, ha visitat Ripoll per parlar amb el President de
la Unió de Botiguers de Ripoll Josep
Forcada, sobre la tendència que està
agafant el sector. Davant l’augment
de les compres en línia la directora
proposa que «cal promoure que els
consumidors apostin pels comerços
de proximitat i els productes de qualitat. Internet anirà a més i no hi po-

EL COMERÇ //REPORTATGE
Producte del Ripollès

dem fer res però, en contrapartida
podem sensibilitzar als consumidors
sobre els avantatges que té consumir
aquests productes».
L’altre punt a tenir en compte és començar a introduir la botiga en línia. De moment, podem trucar i fer
la comanda a les botigues de proximitat però pràcticament cap ofereix
la possibilitat d’aquest altre tipus
de venda. Una possibilitat a la qual
Forcada no tanca la porta.
L’altre punt és que el petit comerç
pugui oferir la oferta més variada
possible per tal que els consumidors
no l’hagin d’anar a buscar fora o a
través d’Internet.
EL PRODUCTE RIPOLLÈS
El Ripollès ofereix una gran gamma de productes de proximitat. Uns
productes artesanals, amb anys de
trajectòria, naturals i amb marca
pròpia. De productes carnis, embotits, formatges i mel, a la trumfa
de la Vall de Camprodon i les coques de les fleques de tota la vida.
Comprar producte local és a més,
afavorir el consum responsable. El
comerç de KM0 redueix les emissions contaminants que es necessiten
per traslladar els productes. Afavoreix al medi ambient i a més, apel·la
a consumir només allò que necessitem, sense caure en el consum a
l’engròs que produeix sense parar
produint excedents i oferint-nos
productes processats. Vivim en un
moment on cal preocupar-nos per
l’entorn i per la nostra salut. El comerç ha de caminar cap al consum
responsable i sostenible que cuidi
l’entorn, sigui responsable amb la
ramaderia i amb la salut dels consumidors fent els productes el més
natural possible.
APOSTAR PEL FACTOR HUMÀ
El tracte proper que ofereix el comerç de proximitat és inigualable.
Apostar pel factor humà de l’artesà,
el carnisser o el flequer que et pot

aconsellar gràcies a anys d’experiència o per la passió cap al negoci que
no es troba a les grans cadenes.
La compra en línia és molt efectiva
però pot comportar problemes o inconvenients com l’equivocació en la
comanda, el retard en l’entrega o en
el pitjor dels casos que sigui una estafa. De fet, l’alcalde de Ripoll, Jordi
Munell ha alertat que els casos delictius han augmentat a causa de les
estafes. Abad també creu important
«alertar que la compra per Internet
és molt simple però comporta molt
risc». Un risc que no hi és en el cas
de la botiga física o que, si més no,
és més fàcil de solucionar al poder
acudir directament al botiguer.
ATRAURE ELS JOVES
La gent gran està més acostumada
a comprar en aquelles botigues de
tota la vida. Però els joves han nascut amb el mòbil a la mà i un munt
de possibilitats a l’hora de comprar.
El comerç local els sembla desfasat,
poc variat i que sovint, no compleix
els horaris dels que molts disposen
per anar a comprar. Les campanyes
de sensibilització poden ser de gran
ajuda per fer veure a les famílies o a
la gent més jove que el petit comerç
pot oferir tot el que es necessita i que
a més ho fa beneficiant a tots.
La utilització de les xarxes socials

per la seva promoció també pot ser
un punt a favor per promocionar-se
entre la gent més jove. Tan sols publicant fotografies dels productes i
explicant les ofertes via Instagram,
Facebook o Twitter, s’arriba a un
públic més ampli i jove.
TOT TORNA, O NO TORNA
La llei del tot torna és innegable en
el comerç de proximitat. En comprar a casa, aquells diners es queden
aquí, paguen impostos a casa i per
tant, el municipi pot seguir creixent.
Al comprar de manera online es beneficien empreses estrangeres i països estrangers.
Els botiguers contribueixen en el
patrocini, de per exemple els equips
esportius de la comarca o fan possible els grans esdeveniments que
s’hi duen a terme. Aquestes collaboracions però, moltes vegades
no es veu retornada en forma de
compra en les seves botigues. Cal
fer campanya i tenir present la feina
dels botiguers a la comarca i per la
comarca.
En alguns municipis ja es compta
amb dinamitzacions comercials com
el Camprodon Essencial o la Fira de
les 40 hores de Ripoll, que visibilitzen les opcions comercials de la vila
i fomenten la relació entre els petits
comerços i els consumidors.
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Sempre al costat
de les empreses
del territori
Si tens un projecte
Vine’ns a veure!
2

