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Volem que la història del teu negoci
sigui una llarga història.
Per això, si en compleixes les condicions*, t'ajudem mes a mes amb les teves
despeses, bonificant-te en:
Nòmines i Assegurances socials.
Impostos estatals: IVA, IRPF, Societats...
Subministraments, seguretat privada i assegurances de protecció.

I, a més, accediràs al Món 1I2I3 Pimes, amb el que obtindràs:
Condicions avantatjoses en productes de finançament.
TPV 1I2I3 Pimes en condicions preferents.
Gestor especialista en comerç exterior i molt més.

bancosantander.es
915 123 123
* Bonificació de rebuts per a Pimes i Autònoms amb residència fiscal a Espanya que contractin el Compte 1I2I3 Pimes i en compleixin les condicions: 1) Ingressar almenys 9.000 euros en el Compte 1I2I3 Pimes o en un compte de crèdit
amb la mateixa titularitat els darrers 3 mesos. 2) Realitzar els pagaments de nòmines mensuals als empleats i pagaments d'Assegurances Socials. 3) Fer un mínim de 6 moviments els darrers 3 mesos amb targetes Santander associades
al Compte 1I2I3 Pimes o a un compte de crèdit amb la mateixa titularitat. 4) Comissió de manteniment de 9 €/mes (si no se'n compleixen les condicions durant 3 liquidacions: 18 €/mes). L'import dels sobre el qual es calcula la bonificació
es limita a un màxim de 3.000 € mensuals per cadascun dels grups següents: remeses de nòmines i Assegurances socials; impostos estatals relacionats amb l'activitat econòmica; subministraments (aigua, gas, electricitat i
telecomunicacions d'emissors espanyols) i empreses de seguretat privada espanyoles; assegurances de protecció a prima periòdica mitjançades per Santander Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, a través de la seva
xarxa de distribució Banco Santander. El Compte 1I2I3 Pimes és un compte no remunerat. TAE –0,359% en cas que es compleixin les condicions i es mantingui de manera constant durant un any un saldo diari de 30.000 euros, aplicant
un tipus d’interès nominal anual del 0% i amb una comissió de manteniment del compte de 108 euros/any (9 euros/mes). El Compte 1I2I3 PIME té associada la targeta de dèbit 1I2I3 PIME amb un cost d’emissió i de renovació de 0 euros,
si se’n compleixen les condicions. La TAE no inclou la bonificació per la domiciliació de rebuts i pagaments.
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Cuinar, menjar i gaudir...
Espai privat al centre d’Igualada
Equipat amb una cuina professional
Menjador amb capacitat max. per a 28 persones
Zona d'estar amb TV de gran format
Equipat amb fil musical i wifi
Pàrquing al costat mateix del local

L' espai ideal per
trobar-te amb la
família, amics o
companys de
feina!

Passeig de les cabres 7 · Igualada (BCN) | Tel.: 670 25 75 24 | e-mail: kokken@espaikokken.com

editorial

Preparats pel canvi? Aquest és el
titular que hem escollit per encapçalar
l’edició de la revista Nº 42 de la Unió
Empresarial que teniu a les mans. No
és una pregunta que llencem en va,
sinó una pregunta que els empresaris
ens fem cada vegada més sovint. I és
que potser no en som conscients del
tot, però estem vivint un moment únic
i podem dir que som testimonis d’un
gran canvi que està re definint el món,
en gairebé tots els seus àmbits.
Canvi a nivell tecnològic, el que ja
coneixem com a quarta revolució o
revolució del coneixement. Aquest
nou concepte està entrant amb força a
la indústria a nivell mundial, i en tots
els sectors, i l’està canviant a passos
de gegant de la mà d’Internet i de
la digitalització. Per bé que la gran
majoria encara veuen aquest horitzó
com a molt llunyà, a la comarca ja
tenim exemples d’empreses que
apliquen les noves tecnologies en
els seus processos de producció, i ho
vam constatar en la jornada celebrada
el passat mes d’octubre on hi van
participar ponents de renom.

Canvi en la gestió de persones.
Un canvi provocat per les noves
tecnologies, però també per les noves
generacions de joves que entren al
mercat laboral i que es caracteritzen
per tenir una visió del món diferent
de les generacions anteriors, que han
crescut en una època de canvis socials
i tecnològics molt ràpids, i això els ha
donat unes prioritats i expectatives
concretes. “Nous treballadors” que
obligaran a les empreses a redirigir
el seu negoci durant les pròximes
dècades i que ens obligaran a parlar
sovint de conceptes com empresa
col·laborativa o conscient.
Canvi en el model de producció cada
vegada més respectuós amb el medi
ambient. Conscients que els recursos
són finits, i que aquest model productiu
lineal, d’usar els residus i llençar-los
ja està arribant al límit de la seva
capacitat física, ja hi ha indústries
que estan aplicant la circularitat, és
a dir, aprofitar els residus banals que
generen algunes empreses per donarli un nou valor. Es tracta d’un model on
la cooperació empresarial és bàsica, i

a la comarca ja hem demostrat que
tenim aquesta predisposició.
Canvis que des de la Unió Empresarial
de l’Anoia sabem que influiran en
els processos i dinàmiques de les
empreses de la comarca, per això,
des de l’entitat ja hem començat a
treballar en aquests sentit. Estem en
un moment de canvi i a la UEA ens
estem preparant de la mà de totes les
empreses que formen part dels grups
de treball, i que aprofito per agrair-loshi la seva implicació i generositat. Ens
estem preparant junts i també estem
ajudant a la comarca a preparar-se per
aquests canvis impulsant diversos
projectes, alguns dels quals us els
expliquem en aquesta revista que
teniu a les mans.
Moltes gràcies per la vostra confiança.

Blai Paco
President de la Unió
Empresarial de l’Anoia
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Més d’una any de Fòrums
Empresarials

Treballar per a les empreses i el territori és un dels
principals objectius de la Unió Empresarial de l’Anoia. Per
assolir-lo, una de les línies de treball que segueix l’entitat
són les trobades empresarials que permeten conèixer
de primera mà les necessitats i les preocupacions dels
empresaris tant d’un mateix sector com d’un territori de
la comarca. Aquesta fórmula, que ha estat ben entesa
per als empresaris, es desenvolupa fa més d’un any i els
resultats fins al moment han estat notables: s’han creat
nous grups de treball impulsats per els propis empresaris,
s’han organitzat cursos a mida de les empreses d’un
sector, també s’han celebrat píndoles informatives de
temes específics, han sorgit projectes com la revista dels
immobiliaris, etc.
Amb l’objectiu de seguir aquesta línia de treball, i
continuar millorant les necessitats dels empresaris, en
els darrers mesos la UEA ha celebrat diversos fòrums
empresarials territorials:

Fòrum Calaf

UEA Magazine Zoom

En aquest segon Fòrum Empresarial a Calaf, els
empresaris assistents van reiterar la necessitat de
disposar de fibra òptica, i van manifestar també les
dificultats que tenen per trobar personal especialitzat,
sobretot en el sector del metall i el tèxtil.
A la trobada també hi va assistir el Director del Centre
de Recursos per a l’ Ocupació, Xavier Pérez, i la regidora
de promoció econòmica de Calaf, Montserrat Mases.
La regidora, i davant les peticions de les empreses, va
informar als presents que un dels objectius del consistori
és promoure la indústria del territori per evitar que els
joves hagin de marxar a treballar a fora, i en aquest sentit,
s’ha posat en marxa la reparcel·lació de Solanelles per tal
de disposar de sòl industrial per a la futura implantació
d’empreses. Pel que fa a la fibra òptica Mases va explicar
que el desplegament es posarà en marxa el 2018.
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Fòrum Piera

La trobada va reunir a una quinzena d’empresaris i
va comptar amb la participació de l’alcalde de Piera,
Josep Llopart, i el President de la UEA, Blai Paco.
El tema de les infraestructures, sobretot la
necessitat del desdoblament de la B-224 i l’enllaç
de la B-40 amb l’A2, juntament amb la dificultat per
trobar personal, són els temes que més preocupen,
unes mancances que segons els empresaris de la
zona “estan afectant la competitivitat del territori i de
les empreses”.
Davant de totes aquestes necessitats la UEA va
proposar als assistents crear un grup de treball
fixe format pels empresaris que voluntàriament en
vulguin formar part amb l’objectiu de treballar per
vehicular les propostes que vagin sorgint d’aquestes
reunions. Aquest grup comptarà en tot moment amb
el suport de l’entitat.
En el marc d’aquesta trobada, l’alcalde de Piera,
Josep M. Llopart, va anunciar als presents una
important inversió per a la millora i conservació del
Polígon de Piera. Les obres s’iniciaran el mes de
gener de 2018 i s’ ha previst que finalitzin el maig del
mateix any.

Acord pioner en matèria de
seguretat en indústria química
Signat entre la UEA, els Bombers de
la Generalitat i l’Escola d’Enginyeria
d’Igualada

La Unió Empresarial de l’Anoia
ha signat un conveni pioner
amb Bombers de la Generalitat
i la Universitat d’Igualada
per millorar els protocols
en matèria de seguretat en
indústria química. L’objectiu
és incrementar les mesures de
seguretat industrial i l’eficàcia
dels cossos operatius en cas
d’una emergència.

Mitjançant aquesta col·laboració,

la UEA confia en què no es tornin a
produir incidents com els registrats a
Igualada el febrer del 2015 o el juliol
del 2009, ambdós deguts a errors
humans. O que, si tornen a ocórrer,
Bombers de la Generalitat pugui
disposar ja de tota la informació
de cada indústria des del minut 1,
possibilitant així una actuació més
ràpida i precisa.
Aquesta iniciativa sorgeix, segons el
portaveu de la UEAQuímica, Xavier
Bustos, “fruit de l’incident del 2015,
on les empreses del sector ens vam

plantejar què calia fer, i vam veure
que sobretot calia ser transparents
envers la societat. Per això vam
iniciar els contactes amb Bombers,
perquè creiem que la transparència
de les nostres indústries és un bé
social, i ara estem molt satisfets
d’haver pogut arribar a aquest acord
a tres bandes.”
Des de bombers es destaca que és
“un conveni innovador” i que “no hi
ha cap altre exemple a Catalunya de
col·laboració entre l’administració i el
sector privat per millorar protocols”.

UEA Magazine Zoom

Per millorar aquests protocols a
la comarca alumnes de l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada (EEI)
elaboraran les Fitxes Operatives
sobre Elements de Risc (FOER),
uns documents que contenen la
informació més essencial de cada
empresa per poder ser consultada
de manera àgil en cas d’emergència:
dades de contacte, productes
principals, plànols d’accés, elements
de prevenció presents a la pròpia
indústria...
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L’empresa anoienca Dicor-ISM
cedeix maquinària pròpia al Milà i
Fontanals per millorar la formació

Des de fa un mes l’Institut Milà
i Fontanals compta amb una
nova fresadora CNC Lagun, una
màquina d’ús habitual en les
empreses del sector metal·lúrgic,
i per tant, necessària als centres
de formació per a ensenyar als
alumnes el seu funcionament. La
nova màquina ha estat cedida
per l’empresa Dicor-ISM S.L. amb
l’objectiu de contribuir a la millora
dels estàndards formatius del
centre.

UEA Magazine Zoom

Finalitza el projecte
ReinMET amb un 76%
d’inserció
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Dicor-ISM S.L., amb seu a la Torre de
Claramunt, va prendre aquest decisió
davant la seva previsió de renovar
part de la seva maquinària i amb la
seguretat que “oferir formació amb
l’última tecnologia animarà a més
alumnes a estudiar”. Dicor és una
empresa plenament compromesa amb
la sectorial UEA Metall, que compta
amb el suport de l’Ajuntament
d’Igualada, i en aquest sentit,
plenament conscient dels desajustos
entre la formació i la realitat del
sector, en tant que es tracta de
maquinàries molt costoses i que

periòdicament s’han d’actualitzar.
Des del Milà i Fontanals, satisfets
amb aquesta cessió, tenen la
convicció que l’alumnat sortirà
encara més preparat d’acord amb
les necessitats que expressen les
empreses i asseguren que tenir accés
a aquesta tecnologia obre molts
camins.
Des de la UEA la cessió d’aquesta
màquina és valora com un “èxit
col·lectiu del conjunt del sector” que
és possible gràcies a les empreses i a
la seva implicació i compromís amb el
territori.

La Mancomunitat Intermunicipal
de la Conca d’Òdena (MICOD) i la
Unió Empresarial de l’Anoia (UEA)
han dut a terme durant aquest any
2017 un projecte subvencionat per
la Diputació de Barcelona per donar
suport a la reindustrialització en el
sector del metall.
En una primera fase del projecte
ReinMET es va realitzar un
treball de diagnosi per recollir les
necessitats de perfils professionals
que tenien les empreses del sector
metal·lúrgic. D’aquí en sorgí una
acció formativa de manteniment
industrial adreçada a persones en
situació de desocupació, majors
de 25 anys amb un mínim d’un any
d’experiència laboral i amb formació
mínima de Graduat Escolar/ESO.
Disset persones van participar
en aquest curs de manteniment
industrial, amb una durada de 300
hores teòriques, i 80 h de pràctiques
en empreses del sector metal·lúrgic.
Tretze dels participants van
trobar feina, aconseguint un 76%
d’inserció.

Cap a una Anoia 100% circular
Inici del gran mapeig de residus
ambientals a l’Anoia

La comarca de l’Anoia ja és, “per se”,
un territori especialment propici a la
circularitat. Les empreses papereres
i adoberes de la comarca, des de
sempre, han utilitzat estratègies per
reaprofitar recursos i retornar-los a la
natura amb el màxim respecte. Ara,
aquesta consciència es vol potenciar,
estenent-la al conjunt de sectors
productius de la comarca.
En aquest sentit, després de celebrar
una jornada al mes de juny per donar
a conèixer i promoure l’Economia
Circular entre les empreses de la
comarca, i de la posterior constitució
d’un grup de treball, ara es vol fer un
pas més enllà, i des de la UEA s’ha
engegat un ambiciós projecte pioner
tant a Catalunya com al conjunt de
l’Estat.
El mes de novembre es va iniciar
el treball elaborant un mapeig
dels residus i d’altres recursos que
generen les principals indústries
de la comarca. Una experta en
Enginyeria Química de la EEI és
l’encarregada de visitar les indústries
i extreure’n les dades necessàries
per al projecte. L’objectiu és analitzar
aquesta informació, elaborar una
gran base de dades dels recursos
disponibles -àcids, retalls de paper,
processos tèrmics, vernissos,
cendres, polietilens, logística...- i

avaluar si d’altres empreses poden
reaprofitar incorporant-los a la
pròpia cadena productiva.
Amb aquest pas endavant, d’una
banda s’aconseguirà que l’empresa
A redueixi la quantitat de residus
que envia a l’abocador, mentre
que de l’altra s’aconseguirà que
l’empresa B redueixi la quantitat
de matèries primeres que necessita
extreure de la natura per poder dur
a terme els seus processos productius.
Aquest exercici també repercuteix
positivament en les comarques limítrofs -el Bages,
el Baix Llobregat Nord, l’Alt Penedès, l’Alt Camp, la
Conca de Barberà, la Segarra i el Solsonès-, ja que
el radi d’abast d’utilització d’uns o altres recursos
ambientals pot ser tingut en consideració per multitud
d’empreses situades a escassos quilòmetres de l’Anoia.
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Fins a dia d’avui, el sistema
productiu lineal es basa en l’ús
de recursos finits i de grans
quantitats d’energia, que s’usen
una vegada i tot seguit es
llencen. Però són multitud els
indicadors que apunten que
aquest model econòmic està
arribant ja al límit de la seva
capacitat física. Davant d’aquesta
realitat, l’economia circular és
una alternativa viable que ja està
donant resultats econòmics d’allò
més positius arreu.
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Notícies breus

Neix l’Associació d’empreses del
Polígon Industrial Les Comes (AEPIC)
Compta amb el suport de la UEA

Potenciar i conservar el Polígon Empresarial de les
Comes d’Igualada ha estat el detonant per la creació de
l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial Les Comes
recentment constituïda a iniciativa d’alguns empresaris
de la zona. L’associació ha comptat des d’un principi
amb el suport de la Unió Empresarial de l’Anoia, que
compta amb una llarga experiència dinamitzant el teixit
empresarial del territori.
A finals d’octubre es va celebrar la primera Assemblea
general de l’AEPIC on el seu President, Joan Mateu,
acompanyat per alguns membres de Junta, va presentar
l’associació davant els empresaris i va explicar els seus
objectius d’entre els quals destaca el de contribuir a
millorar l’estat de conservació del polígon industrial de
Les Comes, constituïr-se com un interlocutor amb les
administracions, i fomentar la relació i col·laboració entre
les empreses.

Entres les principals demandes dels empresaris de la zona
hi ha la neteja, la seguretat, la senyalització, les voreres o
la mobilitat de la zona. L’AEPIC s’ha compromès a estudiar
i canalitzar amb la Diputació de Barcelona aquests temes
per tal de beneficiar-se de les subvencions per a la
millora dels polígons industrials impulsat des de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Barcelona.
L’Associació és oberta a la participació de totes les
empreses que es troben ubicades al Polígon Les Comes.
Es pot contactar a través del mail aepic@aepic.org

Notícies breus

Conveni amb el centre cultural
Mont Àgora per ajudar a potenciar
l’activitat econòmica de l’Anoia
La Unió Empresarial de l’Anoia i l’Ajuntament de
Montbui, gestor del Centre Cultural Mont Àgora, han
signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’ajudar
a potenciar l’activitat econòmica de la comarca.

UEA Magazine Zoom

El Centre Cultural Mont Àgora és un equipament
emblemàtic, situat a Santa Margarida de Montbui, que
inclou tot un seguit d’espais per a la pràctica i el foment
de la cultura, alguns del quals poden acollir, puntualment,
diferents manifestacions i/o trobades vinculades a d’altres
sectors d’activitat.
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En aquest sentit, l’acord signat per l’alcalde montbuienc
Teo Romero, i el president de la UEA, Blai Paco, manifesta
cedir a l’associació empresarial les diferents sales per
facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer
organitzant formacions, conferències, actes de networking i
d’altres accions similars.
Així mateix, les empreses associades a la UEA disposaran
d’ una tarifa especial d’un 20% de descompte sobre els

preus establerts, per a l’ ús de les instal·lacions, sempre i
quan realitzin accions relacionades amb la seva activitat
empresarial.
Les dues parts signants veuen amb bons ulls l’acord
per que consideren que afavorirà al teixit empresarial de
l’Anoia i el centre Mont Àgora s’establirà com un espai
destacat per als negocis.

Networking Industrial

Abans de començar la sessió de networking com a
tal, Rosaura Alastruey, pionera en la introducció del
networking professional al nostre país, va fer una breu
introducció sobre el tema. Alastruey té més de 10 anys
d’experiència en l’ensenyament de les tècniques i valors
d’aquesta disciplina estratègica i va explicar les claus del
networking professional (ben fet)!

El networking ben fet sempre ha de tenir una estratègia al
darrera: on vull arribar, amb qui vull parlar, i quin és el meu
objectiu.
Les xarxes socials són un reforç i un accelerador del
networking, però el vertader és aquell que es realitza en
persona.
Avui és més fàcil fer nous contactes, el difícil és mantenir-los.
Important: portar sempre a sobre una targeta d’empresa
perquè no se sap quan es pot necessitar per intercanviar.
És el document de presentació de la persona, i el contingut
i el disseny diu molt.
Proactivitat: cal aprofitat els contactes de proximitat ja que
“si no sóc el teu client potencial, potser conec algú que si
ho podria ser”.
Elements claus per la creació de negoci: (E) Estratègia, (C)
Constància, (O) objectius, (Pr) Presentació, (T) Tecnologia.
Essencial: saber definir amb 7 paraules què podem
oferir a la resta de persones per fer-nos atractius i poder
aconseguir un nou contacte, i potser un nou client.
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Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a ampliar la
seva agenda de contactes professionals i obrir noves
oportunitats de negoci, la Unió Empresarial de l’Anoia
va organitzar el primer Networking Industrial amb la
participació d’empresaris o representants d’empreses
industrials dels sectors del metall, químic, logístic, arts
gràfiques i paper de la comarca.
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Meeting UEA Inquieta

Joana Amat:

“No hi ha lideratges
femenins o masculins,
sinó de persones”

En el marc del Meeting UEA Inquieta,
acte que tancava el programa 2017 de la
Comissió UEA Inquieta, es va celebrar un
dinar on la convidada d’honor va ser Joana
Amat, presidenta de Fidem (Fundació
Internacional de la Dona Emprenedora),
i Co-directora d’Amat Immobiliaris
juntament amb la seva germana
Immaculada.
Codirigeix Amat Immobiliaris al costat de la seva
germana. Una empresa que ha crescut per dones
en un món d’homes. Complicat?
Doncs sincerament no ha estat fàcil. El meu pare va crear
l’empresa el 1948, però malauradament va morir tres anys
després de la seva fundació. En aquell moment, la meva mare
es va trobar sola, amb dues nenes petites (una nena recent
nascuda i una altre de dos anys), i amb un negoci “d’homes”
a les mans. Ella va decidir tirar endavant amb l’empresa
convertint-se en la primera dona a Espanya en el
sector immobiliari. Va ser molt dur per ella,
sobretot els primers anys. Va perdre el 50%
dels clients perquè ningú li feia confiança,
i per qualsevol gestió havia d’anar
acompanyada del seu germà perquè als
anys cinquanta, una dona no era ningú.

UEA Magazine Zoom

Més endavant tu i la teva germana
us veu situar el capdavant del
negoci
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Sí. La meva mare va fer un pas al costat i ens va
cedir el negoci, i la meva germana i jo vam decidir
que, en línia amb la tasca de la mare, havíem de demostrar
al món que les dones soles ens en podíem sortir. Així ho vam
fer, i fins el 2008 l’empresa ha estat formada únicament per
dones.

Què aporten les dones a nivell professional?
A nosaltres ens han fet créixer com a empresa, i cada dificultat
que se’ns ha presentat a nivell intern ha estat una oportunitat
per avançar i millorar. Un exemple: al tenir una plantilla de
dones ens vam trobar que amb les maternitats, sobretot
quan eren segons fills, se’ns complicava. Vam espavilar-nos a
buscar una solució i vam establir un sistema de maternitat a
la carta: consisteix en què cada dona es distribueix com ella
desitja el temps de tota la baixa maternal durant un any. Amb
aquest sistema hem observat que la mare s’incorpora abans
d’hora, però ho fa paulatinament. Una fórmula positiva per la
dona, per l’empresa i pel client.

La teva mare és el teu exemple de líder?
I tant, ella ha estat la meva heroïna. Tenia totes les virtuts
de líder, i en canvi ella mai se’n va considerar, i ni tant sols
estava preparada per ser-ho. Però va tenir la voluntat, la
perseverança, i constància d’aconseguir-ho. Va tenir tots els
valors necessaris: va saber crear equip, tenir la generositat
i la confiança de donar l’empresa a les filles, visionar el bon
camí, treballadora nata, etc.

Quina diferència hi ha entre lideratge
femení i masculí?
A mi no m’agrada utilitzar aquesta expressió per
què considero que no hi ha lideratges femenins
o masculins, sinó de persones. Els lideratges
són diferents, però perquè cada persona és
diferent. El lideratge variarà en funció de la
persona i no del gènere.

Per arribar a liderar, una dona ha
d’emprendre?
En la societat actual és cert que moltes dones que són líders
han arribat a aquesta conclusió. Dones que s’han trobat amb
el sostre de vidre i que tenen la necessitat d’anar més lluny,
però que la societat no els hi ha donat la oportunitat. És

Des de fa un any ets presidenta de la
Fundació Internacional de la Dona
Emprenedora (Fidem). Com és liderar
una organització d’aquest tipus?
Molt diferent del lideratge que apliquem a Amat
Immobiliaris. A Fidem el lideratge està molt
repartit per que hi ha moltes dones fortes i líders.
Jo coordino les tasques de cadascuna d’aquestes
líders.

Explica’ns el projecte de la Taula Transversal
que esteu impulsant des de Fidem.
Es tracta de la taula transversal per què la corresponsabilitat
social passi a ser real i social. I és que aquest objectiu només

l’aconseguirem de baix a dalt, i no imposant lleis. Volem que
l’home entri a la llar per que la dona no hagi de renunciar
a la seva carrera professional, i trobar l’equilibri. Sabem que
actualment hi ha una llei que diu que l’home es pot agafar la
baixa maternal, però la realitat és una altre, i des de
Fidem treballem per fer-la real.
La taula està formada per dones i també
homes del món de la sanitat, educació,
economia (empresaris homes i
dones i sindicats), institucions, i la
societat civil. Totes les potes de
la taula han de treballar i trobar
punts de contacte per encaixar
amb l’objectiu final.

Seguiu algun model?
Observem molt els models que
s’apliquen a altres països com Finlàndia,
i de cadascun en traiem el millor, per així
generar un model propi adaptat a les circumstancies
del nostre país.
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fantàstic que les dones emprenguin, però si és per seguir el
camí del lideratge, no és el camí natural. Per això, considero
que on s’ha de treballar més aquest tema és a les grans
empreses on hi ha directives nates i topen amb el sostre de
vidre.
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L’economia del coneixement
Estem vivint un moment únic a la història i podem dir que som testimonis
d’un gran canvi que està redefinint el món en què vivim, treballem i ens
divertim. Un canvi que ve determinat per la convergència de dos món: el físic
i el digital. Un canvi que ja s’ha denominat com a quarta revolució industrial.
A diferència de les anteriors revolucions, aquesta té com a base la informació,
l’estudi de les dades, la interconnexió entre màquines, etc. De fet, hi ha qui
parla d’aquesta revolució com la del coneixement, ja que les persones hauran
d’aprendre a analitzar les dades, a treballar al núvol, a programar,...
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La quarta revolució està entrant amb
força a la indústria a nivell mundial.
A l’Anoia, encara queda un llarg
recorregut perquè aquesta teoria
esdevingui realment una realitat,
però és cert que ja en són diverses
les empreses que tenen robotitzada
una part de la producció. Una mostra
d’aquestes es va poder conèixer a
la jornada sobre revolució 4.0 que
la UEA va celebrar a l’Auditori
Mont Àgora de Santa Margarida de
Montbui, on hi van assistir un
centenar d’empresaris, directius,
enginyers i estudiants de cicles
formatius metal·lúrgics. A partir
d’aquesta jornada, i davant
l’interès d’una vintena dels
assistents, la UEA crearà un
grup de treball específic sobre la
Indústria 4.0.

14

Algunes frases
de la jornada:
“Les dades són el nou petroli”, va
deixar clar el director de Programes
Públics d’Eurecat, Joan Guasch, en el
sentit que el processament de grans
quantitats d’informació, i el saber
com interactuar-hi, serà cada cop més
necessari per a les empreses.
“Estem vivint una transició cap
a un nou model, caracteritzat per
una major personalització on les
capacitats digitals seran clau”, va
asseverar el director acadèmic del
màster en Indústria 4.0 de la UOC,
Pere Tuset-Peiró.
“Per ser vencedor en aquest
nou paradigma no cal ser gran
o petit, sinó àgil amb els canvis
i saber adaptar-se”, va apuntar
el coordinador del grup de treball
“Software d’Integració” d’Enginyers
Industrials de Catalunya, Michael
Loughlin.

Casos d’èxit:
Indústrias Puigjaner - guanyadors
del Premi Indústria 4.0 d’Enginyers
Industrials de Catalunya- va
explicar que dedicaven el 7% del seu
pressupost a I+D
Funosa va asseverar que l’objectiu
a mitjà termini és acabar tenint
15-20 robots que optimitzin la
producció. Des de fa dos anys i mig
ha robotitzat el processat de peces
de fundició petites
Schneider Electric-Capellades no
té un departament d’innovació
però va explicar una experiència
4.0 pionera a tot l’Estat a l’hora
d’expedir els Equips de Protecció
Individual (EPI) als treballadors:
una màquina a l’estil de les que
dispensen refrescos.
Horizons Optical va mostrar les
seves ulleres 3-D impreses in-situ,
personalitzades pel client a partir
d’un escàner facial, i que permet
reduir els estocs a zero.
Makers Igualada va presentar
el Projecte Ignius per facilitar la
transició cap al nou paradigma
productiu a les empreses
anoienques.
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la principal ocupació d’un caixer
humà era manipular els bitllets dels
reintegraments i dels ingressos.
Canviant un caixer humà per un
caixer automàtic guanyàvem en
eficiència i seguretat, però alhora
alliberàvem el treballador de la feina
feixuga de comptar bitllets. El temps
lliure que de sobte va guanyar el
treballador humà el va poder dedicar
a fer una feina més qualificada i els
caixers humans van passar a ser
venedors de productes financers.
El cost d’obrir una oficina va baixar
gràcies i hi va acabar havent més
treballadors humans perquè es van
obrir més oficines.
Però que una cosa hagi passat
sempre no vol dir que passi en el
futur. Si li pregunteu a una gallina
què li passarà demà us dirà que li
donaran pinso i pondrà ous com cada
dia, i tindrà raó sempre menys en el
seu darrer dia. Ens estem apropant
al darrer dia o per contra el pinso
és cada cop millor i a més aviat no
haurem de pondre més ous? Mirant
els que en saben ens pot donar
alguna pista.
Un bon lloc és Amazon, on persones,
robots, IA i big data ja treballen
braç a braç i no se sap on comença
un i acaba l’altre. A Amazon els
desplaçaments dels treballadors pel
magatzem per recollir productes els
decideix un algorisme. Al mateix
Amazon si hi obriu una botiga de

joguines educatives al seu webstore i
posem per cas que una de les
referències es ven molt, els algorismes
d’Amazon ho detectaran i donaran
l’ordre de comprar el producte per
vendre’l ells directament. I no anireu
més de pressa que l’algorisme
a abaixar-ne el preu en cas que hi
vulgueu competir. Cas real.
I com que de l’anècdota no se’n
pot fer categoria és just dir que
Amazon crea més llocs de feina dels
que destrueix, tot i que mirant els
botiguers i centres comercials que des
de 1994 han hagut de tancar diríem
tot el contrari. Així doncs sembla de
moment la resposta a “tot això qui
ho paga” és encara “vostè i jo”. Que
passi ràpidament i que arribi 2040.

Josep Maria Ganyet,
Etnògraf digital
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La convergència dels avenços
en intel·ligència artificial (bits),
ciències dels materials (àtoms) i
ciències biomèdiques (gens) ens
permetran en un futur pròxim viure
sense treballar. És el que hem
quedat d’anomenar-ne 4a revolució
industrial. La mecanització de la
2a revolució industrial —la que ens
va portar l’electricitat i la cadena
de muntatge— i la revolució digital
de la 3a, ens han permès passar
el coneixement a bits; ara són els
algorismes basats en intel·ligència
artificial que prenen les decisions. I
en són més de les que ens pensem.
Els experts en IA asseguren que
el 2040 ja tindrem ordinadors que
ens superaran en intel·ligència i
que ja no caldrà que treballem més.
Podrem dedicar el nostre temps a
llegir els clàssics i a escriure poesia.
Em té mosca que aquests pronòstics
sempre són a 20 anys vista: prou lluny
perquè ningú no se’n recordi si és
erroni i prou a prop com perquè ens
sembli que no falta tant.
No cal que us digui que ho compro
tot, però com que sé que tot el que
ens fa feliços té un cost —l’economia
és la ciència de la felicitat— em porta
inevitablement a fer-me la següent
pregunta: i tot això qui ho paga?
Qualsevol procés té uns costos, i si
és revolucionari com en el que ens
trobem, baixos.
En això ja se les van tenir Keynes
i Schumpeter als anys 30 del segle
passat. Keynes, fent una anàlisi
de com la introducció d’una nova
tecnologia transformava el mercat
de treball, va advertir que arribaria
un dia en què el ritme de substitució
de les persones per màquines seria
superior al de l’adaptació de les
persones al nou entorn. Schumpeter,
per la seva banda, li discutia la tesi
amb la seva “destrucció creativa”:
la introducció d’una nova tecnologia
destrueix llocs de feina però n’acaba
creant més i de més qualificats.
I així ha passat fins ara. Un cas curiós
és el de la substitució de caixers
humans per caixers automàtics
a les oficines dels bancs als EUA
als anys 1980. En aquell temps

15

La revolució 4.0 en el món de l’ automoció

L’alta tecnologia i el luxe francès
al món de l’automòbil

La revolució 4.0 ha entrat amb força al sector de l’automoció, de fet, ja hi ha
qui augura que en un futur no molt llunyà els cotxes seran autònoms, és a dir,
sense conductor. De moment, del que sí gaudim és del complet equipament
tecnològic que incorporen les marques en els seus diferents models de cotxe.
El nou model DS 7 CROSSBACK
de la nova marca del Grup PSA
arriba al mercat posant l’accent en
el luxe, el disseny i la tecnologia,
tant en l’aspecte mecànic com en
la connectivitat o el confort. Amb
el nou SUV la marca francesa es
situa a un pas més a prop de la
conducció autònoma. I tot gràcies
al DS CONNECTED PILOT. Aquest
equipament innovador regula la
velocitat i la distància en relació al
vehicle de davant i també controla
la trajectòria mantenint el cotxe dins
el carril amb molta precisió. Així si
ens trobem en un embús i els cotxes
van reduint la marxa, el DS 7 també
aniria frenant i mantenint sempre la
distància de seguretat.
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També compta amb la funció de
localitzador d’aparcament, i una
càmera de visió nocturna i infrarojos
que detecta en llocs de mala visió
la presència de peatons, animals,
ciclistes, etc. El nou SUV de la marca
DS també ofereix la funció ‘DS Driver
Attention Monitoring’ a partir de
la qual analitza en tot moment el
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gestos de la cara i les parpelles del
conductor per evitar que es quedi
adormit. Si el cotxe ho detecta, salten
les alarmes.
Actualment només hi ha una unitat
en funcionament a tot el món, i
l´utilitza el president de la República
Francesa, Emmanuel Macron. Aquest
model estarà disponible per a tots
als clients a principis del 2018, i
els que vulguin ser els primers a
gaudir d´un model destinat a marcar
època, poden fer la seva reserva
d´una edició limitada anomenada
La Première. Es poden fer via
Internet, entrant a la pàgina web
reservalapremiere.ds7crossback.esv
La realitat virtual: una nova manera
de vendre cotxes
Tothom coneix més o menys què
és la realitat virtual, sobretot quan
parlem de videojocs. Es tracta d’una
tecnologia que permet al jugador
“entrar” dins el joc i viure casi de
manera “real” les diferents situacions
que planteja el videojoc.
Doncs bé, aquesta tecnologia fa

un pas més enllà i ja es comença
a aplicar en altres sectors com és
el de l’automòbil. La marca DS,
ofereix als clients la possibilitat
de gaudir de l’experiència virtual,
Vision 3D, a l’hora de comprar un
DS7 Crossback. Només posant-se
unes ulleres especials, el client pot
veure en realitat virtual el nou SUV
de la marca francesa tant per fora
com per dins, aconseguint veure tots
els detalls, les diferents prestacions
i personalitzar-les, fins i tot permet
veure la gamma de colors en el propi
cotxe. I tot acompanyat d’unes vistes
espectaculars de la capital francesa.
Aquesta nova tecnologia ja és
present en els concessionaris Store,
exclusivament dedicats a la marca
DS, i també en els concessionaris
salons, que incorpora un espai DS
dintre del mateix concessionari
Citroën, com és el cas de Futurauto,
de Manresa. Aquest concessionari
ha estat el tercer de l´estat espanyol,
i dels pocs que no són en un ciutat
capital de província, a tenir en
exclusiva la gestió de la marca DS.
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El mercat laboral
a l’Anoia, canvis i
tendències
És innegable que el mercat laboral
actual està canviant. Ho diuen els
experts en recursos humans i també
els empresaris de tots els sectors
econòmics. Bona part d’aquesta
transformació està propiciada per les
noves tecnologies, l’evolució cap a la
quarta revolució, la sortida de la crisi
econòmica, les noves generacions
de joves que en breu seran futurs
treballadors, etc.
Cap a on ens porta aquesta
transformació? Doncs cap a un mercat
laboral exigent, competitiu, flexible,
amb talent, ... amb evidents amenaces,
però també amb noves oportunitats.
Com ens afecta aquest canvi
actualment? La Unió Empresarial
de l’Anoia fa mesos que observa

un canvi en el mercat de treball de
l’Anoia i sobretot, una desconnexió
entre les persones en situació d’atur
i les demandes de personal que
necessiten les empreses. De fet, la
dificultat de trobar personal qualificat
va ser una de les principals demandes
que els empresaris van manifestar
en el Fòrum Empresarial de l’Anoia
celebrat el febrer del 2017.
En aquest sentit, i per conèixer
l’abast d’aquesta transformació a la
comarca de l’Anoia, hem consultat
amb diferents responsables
d’empreses vinculades al sector dels
recursos humans a l’Anoia perquè
des de la seva posició i coneixement
professional ens ajudin a fer una
radiografia real del mercat laboral
anoienc.

“Les empreses haurien d’exercir
un paper de pressió a l’hora
de demanar uns estudis a l’Anoia”

J. REGORDOSA RECURSOS
HUMANS és una empresa de
Consultoria, Selecció de Personal,
Selecció de càrrecs directius i
Psicologia coaching, creada el 2003.
Tots aquests anys d’experiència els
avalen per afirmar que “el canvi de
tendència més notable al mercat
laboral es va copsar clarament a
partir del 2015 quan les empreses van
tornar a sortir amb força al mercat
de treball buscant persones per a
incorporar de forma estable”.
Joan Regordosa confirma que a

l’Anoia han observat una veritable
desconnexió entre l’oferta i la
demanda, i segons ell el principal
motiu és que “les persones més
buscades són perfils formats i
qualificats, amb coneixements
d’idiomes i habilitats comercials,
perfils que no s’acostumem a trobar
entre la gent inscrita a l’atur”.
Per Regordosa, una de les vies de
solució és la formació ja sigui a nivell
de graus universitaris com a nivell
de Cicles Formatius,
i “és que com a

treballadors hem de mirar de formarnos bé i especialitzar-nos”. En aquest
sentit, afegeix que seria important
que a la comarca “tinguéssim una
bona oferta formativa adaptada a
les necessitats de les empreses de
la zona” i proposa com a idea que
“les empreses exerceixin un paper
de pressió a l’hora de demanar una
estudis a l’Anoia per formar futurs
possibles treballadors/es”.

“Les empreses han d’apostar per noves
eines de captació del talent davant un
mercat en el que estant canviant els
perfils demandats”
Amb més de dos dècades treballant
en el sector serveis per tot l’Estat,
Grup IMAN està present també a
Igualada des del mes de setembre.
Recent arribats, però amb llarga
experiència en el sector, IMAN obre
aquesta nova oficina dins el pla
estratègic de la companyia per tenir
major presència a la zona. Marcel·lí
Martorell, delegat comercial de
l’oficina d’Igualada, assegura que
“el mercat laboral anoienc creix
molt a poc a poc i per impulsar-lo és
necessari l’ampliació del nombre de
grans industries a la zona”.

Des d’IMAN aposten per la
optimització de les companyies de
treball temporal com a instrument
de gestió de la temporalitat, una
eina per les empreses que, segons
Martorell “han d’apostar per noves
eines de captació del talent” davant
un mercat en el que “estan canviant
els perfils demandats, existint una
major necessitat de perfils tècnics,
més especialitzats i amb major
coneixement de la tecnologia”.
Davant una entrevista, el valor
diferencial que pot aportar un
candidat, assegura

el delegat d’IMAN a Igualda, és
l’actitud, el compromís i la formació.
Precisament en aquest punt, Martorell
apunta a que els centres formatius
“han d ‘actualitzar alguns plans
d’estudi, en línia amb la realitat
empresarial, i també valorar els
cursos amb dèficit de sortides
laborals i apostar per a nous estudis”,
i “ensenyar a elaborar un currículum,
a superar una entrevista de feina, i
donar a conèixer totes les sortides
laborals”.
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“L’actitud és essencial per a qualsevol
àmbit de la vida, i en el treball també”
Punt de Treball, amb seu a Igualada i
Barcelona, és una empresa de treball
temporal i de recursos humans,
especialitzada en la recerca i selecció de
personal, que dona suport a empreses d’un
ampli ventall de sectors des de fa més de 16
anys. El seu lema és “de persona a persona”
i és que “el tracte personal, el clima de
confiança, la serietat i el compromís” són els
seus principals valors a l’hora de treballar.
Jordi Jorba, amb una llarga experiència en el
sector, afirma que “estem vivint un moment
en què les empreses demanen persones
amb perfils especialitzats, formades, i un
mínim de coneixements”. Per això “ és
important poder acreditar una formació, els
coneixements i habilitats de la persona i

Empreses interessades
contactar amb:

Marc Casanellas,
Coordinador de FCT
(Formació en Centres de
Treball) i Dual

mcasane2@xtec.cat
Tel: 93 805 57 50

l’experiència laboral prèvia”. En aquest sentit
des de Punt de Treball desenvolupen una
tasca de formació continuada, “adreçada a
les persones candidates a un lloc de treball,
per tal de poder-los oferir el més alt grau de
preparació”.
Pel que fa a l’actitud, Jordi Jorba afirma que
“és essencial per a qualsevol àmbit de la
vida, i en el treball també”. En aquest sentit
remarca que “buscar treball és una feina” i
insisteix en la importància de “mostrar bona
predisposició, treballar molt bé el currículum
vitae, i destacar els valors afegits, ja que
també formen part de la nostra història
laboral”.

FAMÍLIES PROFESSIONALS
• Activitats físiques i esportives
• Administració i gestió
• Comerç i màrqueting
• Electricitat i electrònica (DUAL)
• Informàtica i comunicacions
• Instal·lació i manteniment (DUAL)
• Química (DUAL)
• Sanitat (DUAL)
• Serveis socioculturals i a la comunitat
• Tèxtil, confecció i pell (DUAL)
• Transport i manteniment de vehicles

El canviant mercat
laboral i la presència
digital

Joan Manuel Sánchez Barberà,
Gestor de Clients a LinkedIn

Si parlem dels perfils més demandats
a nivell global, hem de mirar cap als
perfils tecnològics, des d’analistes a
programadors, per tant, és important
que ens formem i ens reciclem en
aquests àmbits. En segon i tercer lloc
es situen els perfils comercials i de
gestió, respectivament.

Cada cop és més important pels
professionals treballar a una empresa
en la qual se sentin identificats i
contribueixi a un món millor. Arrel
d’això, el que estem veient des de
Linkedin en els darrers anys, és que
els joves estan marxant fora del país
per trobar aquests ambients laborals.
I sent un món global i connectat,
aquests equips de treball estan
distribuïts en diferents localitats
sense que això sigui cap mena
d’impediment.
Davant de tot aquest canvi, de mica
en mica els Recursos Humans de les
empreses es van adaptant, i algunes
ja han fet els deures, mostrant com
és el dia a dia a l’empresa, per a
atraure a la generació dels Millennials
i la que encara està per arribar, la
Generació Z. Un clar exemple és
l’empresa “Interiorvista” d’Igualada,
que a través d’una estratègia digital
de Recursos Humans són capaços
d’atraure el millor talent a la seva
empresa.
UEA Magazine Zoom

Estem vivint un període
de recuperació econòmica,
però encara ens queda
molt per recórrer. Igualada
se situa al 12,73% de
desocupació, i al 30,30% si
ens fixem en els menors de
25 anys. Des de LinkedIn,
estem revolucionant la
manera en la qual es creen
oportunitats econòmiques
i laborals per a la
població activa, a través
d’oportunitats de feina o de
generar negoci. Hi ha més
de 10 milions d’ofertes de
feina actives globalment, i
més de 20.000 a Catalunya.
Amb 530 milions d’usuaris
el dia d’avui.

La importància de tenir un perfil
complet
El present ja és online, i és
imprescindible que els professionals
de tots els àmbits tinguin una
presència digital professional, per
estar preparats per als reptes laborals
del futur. Quan un membre es crea
un perfil a LinkedIn, no només està
construint la seva imatge professional,
sinó que és molt probable que rebi
ofertes de feina o oportunitats de
negoci que abans no hauria pogut
accedir. D’aquí la importància de
tenir un perfil complet i ser actiu a
la plataforma. Actualment, el 25%
de la població activa de la Comarca
de l’Anoia està present a LinkedIn,
davant del 75% de la població activa
de Barcelona.
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La nova gestió en recursos humans és aplicable a qualsevol sector. L’important
Ho diuen alguns estudis i ja
comença a ser una realitat al nostre
territori: les regles del joc del món
laboral estan canviant a marxes
forçades i la majoria d’empreses
encara no han reaccionat a tal
canvi. Algunes organitzacions
però, ja fa mesos que s’han
adaptat a la nova tendència. És el
cas d’Interiorvista, una empresa
igualadina, del sector TIC, que
es dedica a la programació i el
3D aplicat a l’interiorisme i la
decoració, treballa amb marques
reconegudes a nivell internacional
i amb quatre anys ha passat de
30 a 120 treballadors. La gestió
dels recursos humans no és fàcil,
però Laura Ravés, directora d’àrea
i gestora de talent té molt clar el
camí a seguir.

Laura Ravés:
“A Interiorvista
busquem el
diamant en
brut de cada
treballador”

Es parla d’un canvi en el món laboral i per tant, un canvi
de tendència en la gestió dels recursos humans. És així?
I tant! Les noves generacions que pugen són molt
diferents a les anteriors. Són nadius digitals que formen
part de la cultura de la immediatesa, del tot és per avui,
de la generació de la informació, la tecnologia, l’entorn
col·laboratiu i la flexibilitat. Sense oblidar la revolució
tecnològica que vivim i a la que també ens hem d’adaptar.
Abans estàvem acostumats a anar a treballar, a fer el que et
manaven i prou, és a dir, molts cops en la cultura de la por.
Ara això ha canviat i cal fomentar la cultura de la creativitat,
el talent, l’empatia i el sentit crític, i potenciar els talents.
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A Interiorvista fa temps que heu canviat la forma de
gestionar els recursos humans. Com funcioneu?
Hi ha una realitat i és que la taxa de natalitat és més baixa,
i per tant cada vegada hi ha menys gent disponible per a
treballar, i aquests tenen més on triar, almenys pel que fa
al sector TIC. En aquest sentit, cal fer una bona gestió del
talent que a la vegada ha d’anar acompanyada d’una gestió
del compromís. És a dir, és importantíssim motivar als
treballadors per generar aquest compromís i aconseguir que
s’involucrin amb l’empresa. Només així treballaran a gust,
seguiran a l’organització i es compliran els objectius finals.
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És aplicable a tots els sectors?
Jo penso que sí. Nosaltres ens vam veure obligats a
canviar la nostra gestió de recursos humans perquè vam
experimentar un creixement important en només quatre
anys: vam passar de 30 a 120 treballadors, i per tant,
necessitàvem trobar el talent i obtenir el seu compromís.
Però crec que no es tracta tant del sector, sinó com dic, de la
gestió de compromís i el talent, i tractar a les persones com
a tal. El què es coneix com a “engagement”.
Com s’aconsegueix l’”engagement” o compromís del
treballador?
Hi ha molts camins. Nosaltres empoderem a les persones
i busquem les seves fortaleses, és a dir, fomentem el
desenvolupament personal de cadascú. Si una persona se
sent empoderada, sap que la seva opinió, idees i iniciatives
es tenen en compte, i això motiva molt. L’objectiu és trobar
el diamant en brut de cadascú i que el posi a disposició de
l’empresa per que se sent identificada amb els colors de la
companyia. Volem arribar al compromís de les persones i
que ens deixin gaudir del seu talent.
Aquest és el camí que hem triat, però com dic, n’hi
ha molts. Només cal conèixer bé a les persones que
treballen a l’empresa i oferir-los-hi eines per què se sentin
compromesos, escoltats.

és saber gestionar el compromís, el talent, i tractar a les persones com a tal

Quines altres activitats organitzeu amb els treballadors?
Les activitats formen part de la nostra cultura empresarial.
Nosaltres realitzem una sèrie d’activitats durant l’any, en
horari laboral i d’assistència voluntària, com els tallers de
desenvolupament personal, les jornades gastronòmiques,
els serveis de massatges...I és que tot això, fomenta
les relacions i vincles entre companys per que es veuen
en àmbits fora de la feina. També ajudem als nostres

treballadors a realitzar els seus objectius personals com per
exemple millorar l’anglès, enviant als treballadors 15 dies
a Irlanda. Sabem que és un objectiu pel benefici del propi
treballador, però tenim clar que a la llarga aquest benefici
també revertirà a l’empresa perquè es podrà comunicar
millor amb els clients internacionals o entendre mes
fàcilment el software que utilitzem. Quan tu dones poder
i veu a la gent, la resposta és molt positiva i reps molt a
canvi.
Es fàcil canviar la gestió i dinàmica dels recursos humans?
És tot un repte!. El primer que cal és que la direcció
de l’empresa n’estigui totalment convençuda, sinó
no funcionarà res. El primer any d’implantació a
Interiorvista va ser un any per superar-se, no només per
què havia d’explicar-me sovint, sinó perquè jo mateixa
em qüestionava les coses, tot i la seguretat que jo tenia
internament. Hem de saber que la majoria d’aquest tipus de
dinàmiques provenen dels Estats Units i està constatat que
funcionen i que tenen un benefici per a l’empresa.
Quins beneficis aporten aquestes noves dinàmiques?
A nivell global t’adones que hi ha una bona col·laboració
entre companys, que saben gestionar i solucionar problemes,
que s’impliquen en les èpoques de més feina, tampoc tenim
absències laborals... és a dir, els beneficis són molts.
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L’empoderament dels treballadors influeix en la
jerarquització de l’empresa?
En part sí, però amb matisos. Nosaltres apostem per una
organització més horitzontal que vertical, sense eliminar
del tot les jerarquies. Un exemple és el pla d’autogestió que
hem implantat des de fa uns mesos. L’objectiu és que quan
a dins d’un equip de treball es genera un conflicte, un repte,
la solució surti del propi equip ja que al final seran ells
mateixos els que l’hauran d’aplicar al projecte. Per poder
resoldre aquests temes i dotar als treballadors d’aquest
empoderament extra hem realitzat uns tallers específics.
Una altra manera d’empoderar el treballadors es deixar que
ells proposin objectius per l’any que ve. Proposen idees que
els motiven i això es molt positiu. I és que estem segurs
que un treballador que sent els colors de l’empresa sempre
aportarà idees i projectes encaminats amb els objectius
generals de la companyia.
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Tenir marca personal i
actitud positiva, les eines del

Prepara’t per a trobar feina – 6a edició
L’autoconeixement a nivell professional dels candidats, les habilitats i
competències personals i professionals, la transformació del mercat laboral, la
importància de la comunicació, i l’emprenedoria, van ser els temes centrals de
la sisena edició del Prepara’t, un projecte impulsat per l’Ajuntament d’Igualada
i la Unió Empresarial de l’Anoia. Tot i la varietat de temàtiques, els ponents va
coincidir en afirmar que per a trobar feina el més important és tenir una actitud
positiva, tenir clara la marca personal, i treballar les competències professionals.

La transformació del
mercat laboral i els canvis
que es preveuen a curt
termini.
·Carlos Obeso, professor del
Departament de Direcció de Persones
i Organització d’ESADE va remarcar
que “en els propers anys molts
oficis es veuran afectats amb les
noves tecnologies, apareixerant
noves professions, i les aptituds
experimentaran una importància
creixent a l’hora de trobar feina”.
·Maribel Salvador, consultora i coach,
fent una analogia entre l’esport i la
recerca de feina va afirmar que “el
més important és el factor humà”
referint-se a valors com el respecte, el
compromís, la resiliència, l’adaptació,
la tolerància a la frustració, etc.

Les competències digitals
·Juanita Acevedo, formadora
empresarial i coach, va parlar de
la importància de crear i cuidar
la identitat personal, sobretot
a Internet. “La majoria dels
responsables dels Recursos Humans
cerquen personal a través dels perfils
a les xarxes socials, per tant, et
poden contractar o acomiadar segons
com et projectis tant en el món real
com en el virtual”.
·L’orientadora Ari Vigueras va afirmar
que Linkedin és una de les xarxes
més utilitzades per a trobar feina i va
explicar com treure’n el màxim profit
i rendiment. “És important fer una
bona presentació del perfil, amb una
capçalera atractiva i crear una xarxa
forta de contactes”.

Estratègies per a una
recerca de feina efectiva
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·Toni Mates, psicòleg: “no hi ha
regles per a fer un CV, però sí un
objectiu: que el nostre CV destaqui
per sobre la resta i ens truquin per
fer l’entrevista, i també que el tipus
de tipologia gràfica i la imatge que es
vol donar vagi en coherència amb la
nostra persona”.
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·La consultora en desenvolupament
professional i personal, Anna Rosell,
va abordar de manera dinàmica el
tema de l’entrevista de feina, l’eina
d’avaluació estrella d’un procés de
selecció. Va remarcar: “és important
empatitzar amb l’entrevistador, tenir
clara la resposta davant les killer
questions, saber quins són els punts
forts i febles de la nostra persona, i
expressar-nos el màxim de bé”.

El desenvolupament de les
competències personals i
professionals
·Míriam Riera, periodista i experta
en relacions institucionals, va
parlar de la importància de la
comunicació com a clau d’èxit per
a trobar feina. “És important saber
comunicar i deixar clar el missatge
al nostre interlocutor i cuidar molt la
comunicació no verbal, ja que en un
procés comunicatiu influeix un 55% la
gestualitat, un 38% el to de veu, i un
7% el que és pròpiament verbal”.
·David Baró i Maria Roser Ferre de
comunicació Lab&CO, van explicar
com trobar feina a través de la
singularitat de cadascú. “Estem
en un canvi d’era en què hem
passat de ser especialistes a ser
especials, de competir a cooperar, de
l’ensenyament a l’aprenentatge, i és
important saber-nos adaptar”.

L’emprenedoria i l’opció de
crear una empresa
·Txell Costa, emprenedora i
Fundadora CEO de l’empresa
Txell Costa Group. Per ella “un
emprenedor ha de tenir mentalitat
guanyadora, saber conviure amb les
pors, i renovar-se”. Si una persona
no és així “el seu futur es troba
en la intraemprenedoria, és a dir,
emprendre dins d’una empresa ja
creada”. Un cop decidits a crear una
empresa el més important segons
la ponent és “creure en el producte
per saber vendre’l, crear una marca
personal forta, i sobretot aplicar-hi
una part emocional que connecti amb
les persones”.

El Prepara’t Jove
omple l’Ateneu amb

Motivar als estudiants de 4t d’ESO a
seguir estudiant el què els apassiona
i donar a conèixer els sectors
econòmics i les oportunitats laborals
que ofereix la comarca de l’Anoia.
Aquesta temàtica és la que va centrar
la segona edició del Prepara’t Jove,
un projecte impulsat per l’Ajuntament
d’Igualada i la Unió Empresarial
de l’Anoia, que busca promoure la
reflexió dels joves sobre el seu futur
professional.
“Amb el títol Ja saps què faràs l’any
que ve?”, el coach Carles Ventura va
fer reflexionar als joves sobre els seus
somnis i vocacions i els va animar
a seguir formant-se per que “els
estudis ens ajuden a connectar amb

els nostres somnis”. Ventura també
va parlar de les pors i les inseguretats
que solen aparèixer quan els
adolescents han de triar el seu camí
professional. “El més important és
decidir bé” però tampoc “hem de
tenir por a equivocar-nos per què això
és humà i els camins per arribar a
un somni a vegades poden ser molt
diversos”.
La segona part de la sessió, més
enfocada a la realitat empresarial de
la comarca, va estar conduïda per
l’empresari, emprenedor i escriptor
Màrius Mollà, qui de manera
dinàmica va mostrar una radiografia
nítida del sectors econòmics de
l’Anoia (tèxtil, metall, pell, TIC,
paper, etc.), els múltiples càrrecs

projectes organitzats per:

que trobem dins d’una empresa, i les
habilitats i competències bàsiques
i necessàries que són importants
per a un bon futur professional
(estudis reglats, idiomes, informàtica,
capacitat de resolució, polivalència,
actitud, etc).
Finalment, l’experiència de l’Anna
Larios, la Gemma Palacios, i el Raül
Soriano, tres joves que s’han format
adequadament a la comarca i que
ara estan treballant a les empreses
anoienques: Interiorvista, Terranova
Papers del Grup Miquel i Costas, i
Mevirsa, respectivament, van mostrar
als alumnes de 4t d’ESO que a la
comarca es pot estudiar i treballar
del què hom somia, i que hi ha
oportunitats per a tothom.
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més de
460 joves
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Programes de formació executiva

per a directius
Programa de desenvolupament de lideratge

LIDERATGE
I EFICÀCIA
PERSONAL
BLOC 1
1 mòdul (12h)

LIDERATGE
DE PERSONES
I EQUIPS
BLOC 2
4 mòduls (36h)

LIDERATGE
ESTRATÈGIC
PER AL CANVI
BLOC 3
1 mòdul (12h)

Apunta’t
Data inici: 23/02/2018
Data final: 18/05/2018
Horari: divendres de 16 h. a 20 h.
Lloc: Campus Universitari d’Igualada
(Av. Pla de la Massa 8, Igualada)
Preu: 2100 €
Informació i inscripcions:
Unió Empresarial de l’Anoia
(formacio@uea.cat / 938052292)

Trobaràs més informació a

www.uea.cat

Amb la garantia de:

Amb el suport de:

SAI COMPUTERS
Sistemes

SAI compta amb un equip de
professionals en el departament de
Sistemes que dóna solucions a qualsevol
problema informàtic que sorgeixi a nivell
empresarial o particular.
Ofereixen servei tècnic de manteniment
per a hardware (reparació de tot tipus
d’equips informàtics) i software
(programes de gestió empresarial)
de manera presencial o per connexió
remota, totalment on-line.

El servei de manteniment té tres
modalitats, dividides entre els
contractes de manteniment, els packs
d’hores o el servei individual.
Ofereixen servei de consultoria per
assessorar als clients sobre el tipus de
programa de software més adequat,
realitzen la implementació d’aquest, i
fan formació com a centre certificat.

Software de gestió empresarial
CRM - ERP - MRP - SGA
Solució de gestió integral que permet
controlar totes les àrees del negoci i
conèixer en tot moment l’estat real de
l’empresa.
Dóna resposta als processos lligats
a la gestió comercial econòmica
i financera (ERP), a la gestió de
clients (CRM), als sistemes de gestió
documental i control de qualitat i de
la producció (MRP), i a la logística
avançada (SGA). Software totalment
personalitzable. Totes les necessitats

de l’empresa i del sector empresarial,
des d’una única aplicació.
Ahora Express és un programari
totalment escalable, que inicialment
pot implementar-se en una petita o
mitjana empresa i que pot adaptar-se
a possibles ampliacions de llocs de
treball.
Sense cost de llicència: el pagament és
per la implementació i el manteniment
del programa.

Software de gestió
empresarial
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És l’evolució de Facturaplus/Contaplus i Eurowin
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Comptabilitat i gestió empresarial,
en una única solució estàndard, que
permet aconseguir un control total del
seu negoci i estar preparat per futures
ampliacions.

molt intuïtiva i d’un nucli fort en la
gestió per administrar el teu negoci.
També permet afegir característiques
sectorials i afegir mòduls que s’adaptin
a les necessitats de la teva empresa.

És senzill de fer servir, fiable i
totalment compatible: Sage 50c
(Eurowin) disposa d’una navegació

El procés de migració de dades des
d’altres solucions o plataformes és
molt senzill.

www.saicomputers.net
Av. de Balmes, 79, 08700 Igualada
93 804 09 01 / info@saicomputers.net

Espai Empresa és el programa de
la UEA a Ràdio Igualada. Cada
dimarts al matí, a partir de les
8.45h, el periodista Jordi Quintana
es fa ressò de l’actualitat de les
empreses i de tots aquells temes
que giren al voltant del món
econòmic i empresarial.

12/09/2017

Prevint
Jennifer López, directora territorial

19/09/2017

Ments Creatives
Marc Paré, director

26/09/2017

Servisimó
Francesc Pua, gerent

10/10/2017

Compra i venta d’immobles
David Ramentol, notari

17/10/2017

Òdena Village – sopars i dinars per a empreses
Josep Casanovas, director

24/10/2017

Comunicació la clau de l’èxit
Míriam Riera, periodista i ponent del Prepara’t

31/10/2017

Programa de Lideratge
Carme Gil, directora del programa - EADA

07/11/2017

Compliance
Sònia Argemí, advocada i auditora

14/11/2017

Networking
Rosaura Alastruey, pionera del Networking professional

21/11/2017

Economia Circular
Blai Paco, president de la UEA

28/11/2017

Meeting UEA Inquieta 2017
Joana Amat, presidenta de Fidem i co-directora d’Amat
Immobiliaris
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Espai empresa
a Ràdio Igualada
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Serveis UEA

B2B
El Business To Business és un servei on line
adreçat en exclusiva a les empreses associades,
per promoure ofertes de productes i serveis
entre els associats. Pretén donar notorietat a
les empreses que ofereixen els seus productes
i serveis amb condicions especials al col·lectiu
d’associats i d’altra banda que les empreses
associades es puguin beneficiar en primer
terme d’una oferta empresarial propera i de
qualitat com és la de la nostra comarca.

Borsa
treball
Donada l’actual demanda de professionals per
part de les empreses de la comarca, la UEA té
a disposició un servei de borsa de treball en
què les empreses associades poden facilitar
les dades i el perfil del lloc de treball vacant
per ser tramitades per la UEA. Així mateix,
l’entitat també disposa d’una base de dades
de possibles candidats de quasi totes les
categories professionals per ocupar llocs de
treball vacants.

Segell identificatiu
pels socis de la UEA
Les empreses, entitats o institucions que formeu part de la UEA us
recordem que teniu a la vostra disposició un segell identificatiu que
respon a la inquietud de molts socis de disposar d’un senyal que
els acrediti com a socis de l’entitat. Amb l’adjudicació d’aquesta
acreditació, volem fomentar d’una banda l’esperit associatiu i donar
visibilitat a l’entitat, i de l’altre, oferir la possibilitat a les empreses
d’identificar-se com a pertanyents a la UEA i per tant mostrar-se
com a empreses de confinaça, de prestigi i sobretot compromeses
amb el territori... valors que transmet l’entitat. Amb aquesta mesura
impulsem i fomentem la xarxa d’empreses de l’Anoia i enfortim el
teixit empresarial del territori.
El segell és pot incloure en les firmes de mail, catàlegs i papereria
de l’empresa, web corporativa, etc. Si encara no el teniu el podeu
descarregar directament de la web de la UEA, en l’apartat “identitat
corporativa”.

UEA Magazine Empresa lider...

Qualsevol dubte posar-se en contacte: 93 805 22 92 / uea@uea.cat

Notes de premsa d’empreses
UNICOOP CULTURAL
RECUPERA ELS SEUS PAPERS
DE SALAMANCA

EL RESTAURANT
SOMIATRUITES RECULL EL
DISTINTIU BIB GOURMAND DE
MICHELIN

CARDIOSOS AUGMENTA LA
SEVA ACTIVITAT REALITZANT
MÉS SERVEIS PREVENTIUS
MÈDICS QUE MAI

L’EMPRESA DYNEKE PRESENT
AL FÒRUM GASTRONÒMIC DE
GIRONA

Unicoop Cultural, cooperativa
hereva de la Unió de Cooperadors
d’Igualada i actual propietària i
gestora del Teatre de l’Aurora, ha
pogut recuperar els documents
propietat de la cooperativa que
es trobaven a l’Arxiu General
de la Guerra Civil Espanyola, a
Salamanca.

El restaurant igualadí
Somiatruites va recollir el dia
20 d’octubre el distintiu Bib
Gourmand de Michelin, un
reconeixement a la bona relació
qualitat-preu. Aquest distintiu,
representa “un símbol de qualitat
i aposta segura pel comensal”,
segons apunta la pròpia guia, que
destaca “la creixent preocupació
dels restauradors per oferir una
cuina de qualitat i accessible a
tots els pressupostos”.

Al llarg del 2017, l’empresa
igualadina Cardiosos ha anat
guanyant terreny en l’àmbit de
la prevenció mèdica i ha realitzat
més serveis preventius mèdics
que mai, sobretot en l’àmbit
esportiu, realitzant la cobertura
mèdica de curses tan importants
com la Titan Desert, les Non-Stop
Series, la Buff Epic Trail i la Cursa
dels Nassos.

Els dies 19, 20 i 21 de
novembre es va celebrar el
Fòrum Gastronòmic a Girona, i
l’empresa Dyneke hi va ser per
presentar la nova col·lecció de la
línia d’Hostaleria, restauració i
càtering.
Dyneke va donar a conèixer el
seu producte, la qualitat i el nom
de Piera (i per extensió el de
l’Anoia) en aquest esdeveniment
tant important dins del circuit de
la gastronomia, i molta gent es va
interessar pel seu mostrari tèxtil.
Un dels atractius de Dyneke
en aquesta mostra va ser la
presentació del Xef David Andrés
com a imatge de la marca. I
és que l’empresa aposta per
potenciar la línia d’hostaleria, i
actualment ja vesteix a tot l’equip
de cuina del restaurant Àbac de
Barcelona.
Tot i ser el primer any que
participaven, des de l’empresa
estan molt satisfets dels bons
resultats obtinguts que els
impulsen a encarar el futur amb
empenta i il·lusió.

Es tracta d’una relació d’afiliats
amb expressió del número
de familiars de la Unió de
Cooperadors d’Igualada datada
de l’any 1938. El document
original i amb bon estat de
conservació compta amb 63
pàgines on s’hi relacionen tots els
socis de la cooperativa, un total
de 1.692, i inclou el detall dels
seus familiars.
Segons la directora de l’Arxiu
Comarcal de l’Anoia, Marta Vives,
“es tracta d’una documentació
molt interessant ja que mostra
la relació de persones que en
aquell moment es van cohesionar
per poder tirar endavant les
seves famílies en uns moments
de guerra i per tant, de moltes
dificultats econòmiques i
socials”.

L’acte d’entrega va tenir lloc
a Madrid, en el marc de la
gala 20 años Bib Gourmand,
i hi van assistir el xef David
Andrés i l’arquitecte i director
del restaurant Xavier Andrés,
juntament amb Judit Boixadera i
Michael Díaz, de l’equip de cuina.
Actualment, l’equip del
Somiatruites està treballant
en els àpats d’empresa que ja
repunten en vistes de Nadal,
on volen oferir una proposta
gastronòmica de qualitat que
reflecteixi la filosofia mereixedora
d’aquest Bib Gourmand de
Michelin. A més, David Andrés
ha revalidat recentment el títol
de millor xef jove de la península
ibèrica en el concurs de San
Pellegrino, i ja es prepara per
lluitar pel títol mundial.

Per altra banda, Cardiosos ha
seguit cardioprotegint molts
municipis i serà l’empresa
responsable de la instal·lació i
manteniment de desfibril·ladors
en 85 escoles i de la formació de
gairebé 700 docents, després
de ser l’empresa adjudicatària
d’un concurs públic realitzat pel
Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
La totalitat dels desfibril·ladors
instal·lats s’incorporaran a la
seva APP Cardocity112 per
continuar sumant a l’aplicació
la geolocalització dels DEA
de Catalunya, que actualment
compta ja amb més de 2.500
desfibril·ladors registrats i 5.000
persones formades.

NOUS REPTES PER L’AGÈNCIA
BOXCOM

KUMON, ÈXIT EDUCATIU
MOLT MÉS QUE UNA
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

A ECOPIME SOM EXPERTS EN
INSPECCIONS TÈCNIQUES DE
L’EDIFICI

SimplyON, ser-estar
online. El teu partner en
màrqueting digital

Borges torna a confiar en
l’Agència Boxcom per a la
realització de tasques de
comunicació i Community
Managment. En aquest cas,
l’agència, amb seu a Igualada,
serà l’encarregada de la
creativitat, producció i gestió
les Xarxes Socials de Mr.B, una
nova marca d’snacks que el
Grup Borges acaba de llançar
al mercat. A més, Boxcom
també s’encarrega del disseny i
producció de la seva pàgina web
i tota la comunicació online.
Mr.B és un intrèpid cowboy, creat
també per l’agència, que dona
nom a aquesta gamma de snacks
que inclou les Pipes Tornado,
Western Corn, Cacahuetes
Rodeo i Yankee Cocktail. Mr.B
és qui s’encarrega de portar els
productes arreu del món a través
de Facebook, Instagram i Twitter.
Boxcom i Borges ja treballen
plegades en altres projectes com
la web mundial del Grup Borges,
la web d’Ortalli o espots de
televisió de la gamma d’olis per
al mercat nord europeu.
Boxcom, agència de comunicació
global, ofereix serveis
d’identitat corporativa, vídeo,
web, Community Managment,
posicionament i tecnologia
audiovisual aplicada. Al llarg dels
seus 25 anys d’història sempre ha
apostat per la innovació donant
impuls actualment a la branca
online: Community Managment,
posicionament SEO i continguts
web.

El centre Kumon Igualada –
Poble Sec ofereix els programes
de Matemàtiques i Lectura,
destinats a fer que els nens
desenvolupin al màxim el seu
potencial d’aprenentatge. Això
significa que, treballant habilitats
com la concentració, l’hàbit
d’estudi i les ganes d’aprendre,
les seves notes milloren en totes
les matèries.

La Inspecció Tècnica d’un
Edifici (ITE) és un estudi visual
fet per un tècnic competent
encarregat de diagnosticar
l’estat de l’habitatge i orientar
sobre les actuacions a fer per a
la seva conservació. Fer la ITE
d’un immoble evita situacions de
risc, permet l’estalvi de diners i
certifica el seu manteniment.

A SimplyON combinem estratègies pròpies del màrqueting i hi
apliquem la tecnologia digital
per a connectar-te amb els teus
clients. Som un grup de professionals amb els coneixements i
experiència per crear els millors
canals per a tu i el teu negoci.

Segons Gemma Salvadó,
responsable del centre
Kumon Igualada – Poble Sec,
“el principal avantatge del
nostre mètode educatiu és la
individualització: ens adaptem
al ritme i les necessitats de cada
alumne en tot moment, amb
l’objectiu d’encaminar-lo cap a
l’autodidactisme, és a dir, que
l’alumne sigui capaç d’aprendre
per ell mateix qualsevol cosa que
es proposi”.
Els beneficis de l’aprenentatge
autodidacte de Kumon són
dos: “els infants guanyen
en autonomia en el seu
aprenentatge i poden aprendre
el que es proposin en el futur”,
apunta Salvadó.
Kumon Igualada – Poble Sec
C/ Calaf, 16, Igualada
938 034 886 / 626913802

A Ecopime som experts en el
cicle de vida de l’edificació i la
salut dels edificis; assessorem
al client en els processos de
rehabilitació i manteniment dels
immobles. A més de la inspecció
tècnica de l’edifici (ITE), en els
processos de rehabilitació també
preparem projectes d’obres i
certificats d’aptitud.
El nostre equip treballa
conjuntament amb el client per
tal de trobar la millor solució a
les seves necessitats, mitjançant
el tracte personalitzat de cada
actuació que ens permet conèixer
en profunditat el cas i treballar
amb minuciositat i detall.
La professionalitat, el
compromís i la nostra passió per
l’arquitectura i l’enginyeria són
la millor garantia dels nostres
serveis. Si has d’elaborar la ITE
del teu immoble, o bé necessites
assessorament, ens agradarà ser
la teva consultoria de confiança.

Destaca el disseny web, el teu
aparador digital que podem
convertir en botiga online oberta
al públic 24/7, els 365 dies de
l’any. Hem desenvolupat el catàleg easyON amb els dissenys
web que millor funcionen. Tu
selecciones la composició que
més t’agrada, ens proporciones
els texts i les imatges i nosaltres
ens encarreguem de la resta fins
a publicar la teva nova pàgina
web. Si ho prefereixes, els nostres dissenyadors i programadors poden crear la teva pàgina
web a mida.
A part, produïm contingut en
tots els formats (text, imatge i
vídeo) per explicar la teva activitat al consumidor. Contacta amb
nosaltres sense compromís.

Notes de premsa d’empreses
IGUANA CONNECTA
L’HOSPITAL D’IGUALADA A LA
SEVA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
I ES CONVERTEIX EN EL
PRIMER CLIENT AMB 1 GBPS
SIMÈTRIC

MILLORS RESULTATS: LA
PROMESA TECNOLÒGICA
D’ARITMOS PER A LES
EMPRESES

ÀREA PUBLICITAT,
SORPREDRE, CONVÈNCER I
AGRADAR

ÒDENA VILLAGE: UN ENTORN
IDEAL PER A EVENTS
EMPRESARIALS

L’Hospital d’Igualada és un
dels equipaments de la ciutat
d’Igualada i de la comarca
de l’Anoia que confia en la
qualitat d’Iguana, l’operador de
telecomunicacions de proximitat.
És per això que Iguana ha
connectat l’Hospital d’Igualada
a la xarxa de fibra òptica que
l’operador de telecomunicacions
està desplegant a Igualada i a
Masquefa. Es tracta d’una xarxa
de fibra òptica pròpia que està
desplegant l’empresa anoienca.

La consultora tecnològica
Aritmos, present als mercats
europeu, americà, orient mitjà
i africà, ha presentat aquests
dies les línies mestres de la
seva renovada estratègia
corporativa per als pròxims
anys. Una reposicionada direcció
empresarial basada en sis
eixos de treball íntimament
relacionats amb l’impuls de la
tecnologia i la transformació
digital de les empreses: el
disseny d’estratègies de negoci
i tecnològiques; l’aportació
de coneixements i mentalitat
estratègica a les companyies;
la creació i implementació de
solucions de gestió del negoci
de primer nivell; l’assessorament
en el procés de transformació
digital de les organitzacions;
la innovació en tots els
processos de gestió d’empresa;
i la consultoria tecnològica i de
negoci ben fetes.

Àrea Publicitat som un estudi de
disseny, especialitzat en grafisme
i campanyes de marxandatge.
Amb més de 19 anys de
trajectòria professional i
experiència en el sector, a Àrea
apostem per la creativitat i
l’innovació en tots els nostres
projectes.
Aquest any, i en motiu del nostre
aniversari, hem estrenat nova
web, hem creat el Showroom més
ampli i complert de la comarca i
hem incorporat un nou
departament de màrqueting
i comunicació. Aquest nou
departament, junt amb
l’equip comercial, ha portat el
bon resultat de la campanya de
les festes de nadal.
També destaquem per treballar
imatge corporativa i oferir
serveis de publicitat, creativitat,
disseny i maquetació de catàlegs,
impressions de flyers, tríptics,
lones, roll-ups, disseny de
logotips per a empreses,
edicions publicitàries amb
revistes i mapes de la comarca,
publicitat en OPIS... i tot tipus de
projectes.

Òdena Village, situat al municipi
d’Òdena, ofereix a les empreses
unes instal·lacions que reuneixen
les condicions necessàries
per a desenvolupar amb èxit
convencions, presentacions,
showrooms, demostracions de
productes, jornades d’incentius,
etc. Disposa d’una sala
climatitzada de 500m2 amb llar
de foc, 3 aules modulars, dos
terrasses, office, vestuaris i un
entorn de més de 14 hectàrees.

A més, l’Hospital d’Igualada és
el primer client al qual Iguana
ofereix una connexió simètrica
d’1 Gbps, un gran ample de
banda per poder treballar de
manera ràpida i fiable, destinada
als clients empresarials més
exigents.
Iguana treballa dia a dia per
oferir el millor servei als seus
clients i per desplegar la seva
pròpia xarxa de fibra òptica
gràcies a la qual pot garantir la
qualitat del seu servei.

En aquest sentit, la consultora
amb seu a Lleida ha invertit
esforços per dirigir tant a la
seva cartera de clients com a
futurs companys de viatge, cap
a la transformació digital i la
implementació d’estratègies
d’empresa basades en l’adopció
de tecnologies d’última generació
per a la gestió dels negocis.

Seguint amb la nostra filosofia
d’empresa de sorprendre,
convèncer i agradar, hem
aconseguit fer-nos un lloc
destacat en el món publicitari.
Ens apassiona la nostra feina.

Ofereixen la possibilitat de llogar
de forma exclusiva aquestes
instal·lacions en la seva totalitat
o només un espai en concret per
tal de realitzar events.
El complex disposa així mateix
d’oferta gastronòmica, oferint a
les empreses diferents menús
adaptats a les seves necessitats.
En aquest sentit, Òdena Village
també organitza dinars i sopars
per a les empreses que busquin
un entorn singular per a una
ocasió especial, amb possibilitat
de fer activitats d’equip.
Informació al telèfon: 649992255,
o al correu electrònic a
comercial@odenavillage.com
www.odenavillage.cat.

DORSAN, LÍDER DE LA
FILTRACIÓ A EXPOQUIMIA

POOLBIKING

SAIFOR GUANYA EL 38º PREMI
GUILLEM CATÀ

TALLERS DOMINGO,
ESPECIALISTES EN TREBALLS I
SOLDADURES METÀL·LIQUES

Del 2 al 6 d’Octubre es va
celebrar a Barcelona la
prestigiosa fira EXPOQUIMIA
2017. Més de 400 expositors van
confirmar el bon moment que viu
el sector químic europeu.

L’empresa igualadina
POOLBIKING BARCELONA
ha participat a l’ATHLETIC
BUSINESS SHOW 2017 a
Orlando, Florida (EUA).
Aquesta és la fira del sector
més important que se celebra
als Estats Units, que aplega
els professionals del sector de
l’esport, de condicionament
físic, recreació i militar, públic i
privat, i es mostren els productes
més innovadors per gestionar
i equipar les instal·lacions
esportives i de lleure.

L’equip tècnic de l’empresa
Saifor va rebre el 38è premi
Guillem Catà que cada any
atorga el Col·legi dels Enginyers
Industrials de la Catalunya
Central.

Tallers Domingo és una empresa
especialitzada en la fabricació de
qualsevol tipus de maquinaria i
estructures metàl·liques.
L’empresa, situada al polígon
d’Igualada, va néixer l’octubre
de 2014 però compta amb
una experiència de 21 anys
fabricant maquinaria. Tallers
Domingo destaca per la qualitat
i la precisió a l’hora de fabricar
les peces, sense oblidar el
compromís, la serietat, i el tracte
proper amb el client. Disposa de
grups de soldadura pulsada per
a garantitzar qualsevol tipus de
soldadura: ferro, alumini, inox,
etc.. Tots els seus productes
disposen del segell de soldadures
homologades.
Tallers Domingo està situat a
l’avinguda Països Catalans, 32, del
Polígon Les Comes d’Igualada.
Per contactar trucar al
626 82 98 98 o bé enviar un mail a
domingotallers@gmail.com.

En aquesta fira la firma
igualadina DORSAN va tenir
l’oportunitat de presentar les
últimes novetats en sistemes
de filtració de líquids. La
seva activitat es centra
en les indústries químicofarmacèutiques, agroalimentàries
(vins, cerveses, aigües...) i
mineres.
DORSAN és una empresa amb
filials a Alemanya i l’Índia
que està en ple creixement
internacional. Actualment les
vendes a l’exterior suposen el
70% de la xifra total del negoci.

Per POOLBIKING BARCELONA,
que dissenya i fabrica bicicletes
estàtiques i cintes de córrer
aquàtiques, el mercat americà
és estratègicament molt
important, la base de la marca
és un producte d’alta qualitat i
durabilitat, fabricat totalment a
Barcelona.

El jurat va reconèixer el disseny
i fabricació de sales de control
i centres de processament de
dades, aportant modularitat,
funcionalitat i eficiència a cada
projecte.
Saifor, ubicada a Vallbona, és
una empresa amb una àmplia
experiència de més de 30 anys en
el disseny, fabricació i integració
per a Centres de Processos de
Dades i Sales de Control.

PERE VALLS
artesans del paper
reciclat des del segle XVI
Parlar de l’empresa Pere Valls és parlar de paper
reciclat, de respecte per l’entorn, d’història i de família.

Única emp
sector en r resa del
e
les emissio duir a zero
ns de CO2
Paperera de prestigi
El paper reciclat, tot i que no en som massa conscients, és
present en molts dels productes que utilitzem en el nostre
dia a dia. La capsa dels cereals, el bric de llet, l’embolcall
del pernil dolç, la targeta d’autobús, les pàgines d’alguns
llibres, el confeti, el tub del paper de vàter, etc.
L’empresa Pere Valls dóna aquesta segona vida al paper, i
des dels seus inicis produeixen paper reciclat. Van iniciar
l’ofici fent paper d’estrassa que s’utilitzava per coure
pastes o embolicar aliments, a mitjans del segle XX van
iniciar-se en la producció de cartró ondulat fins el 2007, i es
van especialitzar de ple en la fabricació de paper reciclat,
duent a terme unes inversions que permetien ampliar
la gamma de gramatges, d’entre 80 i 450g, per arribar
al màxim de sectors. Per Jordi i Pere Joan Valls, cosins
germans i consellers delegats de l’empresa, “la clau de la
nostra supervivència ha estat des de sempre saber-nos
adaptar a cada moment i a cada canvi que es produïa en els
processos productius, i avui en dia, seguim adaptant-nos,
en aquest cas a les necessitats del client”.
El paper reciclat és molt versàtil i com a tal té moltes
aplicacions i usos. Aquesta és la línia que ofereix Pere Valls:
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“estudiem juntament amb el client les seves necessitats, li
oferim el nostre assessorament, modifiquem els paràmetres
del producte en funció del què vol el client i dissenyem
un paper amb un ús en concret”. Es tracta d’un procés
complex, de moltes hores d’estudi i esforç que realitzen
sense cap departament específic. Segons els cosins Valls
“l’objectiu és aportar solucions als clients i per als clients
és important que aquesta solució que necessiten la trobin
directament en un fabricant, sense intermediaris”.
Treballen bàsicament pel mercat català, encara que també
tenen alguns clients a la zona de llevant, Portugal, i un
percentatge petit a França. La proximitat amb el client “ens
assegura, d’una banda, poder establir una relació directa i
propera, i de l’altra, poder obtenir part de la matèria prima
que necessitem per fer el paper reciclat”. I és que Pere Valls
és una empresa conscienciada amb el respecte pel medi
ambient i amb la circularitat dels residus. De fet, formen
part del grup de treball d’Economia Circular de la Unió
Empresarial de l’Anoia.
L’altra línia de treball de Pere Valls, que representa el 40%
de la producció, és el “converting”, és a dir, la manipulació i
transformació en diferents formats en els quals el paper pot
ser útil. Per aconseguir-ho disposen d’una àmplia gamma
de maquinària especialitzada com bobinadores, talladores
o gofradores.
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Pere Valls”
Responsables amb l’entorn

11 generacions papereres

En línia amb la filosofia de l’empresa de fabricar paper
reciclat, Pere Valls sempre ha defensat que la indústria
paperera és responsable: demostrant que pot ser
competitiva i a la vegada respectuosa amb el medi
ambient. En aquest sentit, “podem afirmar amb orgull
que el 2016 vam aconseguir reduir a zero les emissions
de CO2, convertint-nos en la única empresa del sector en
aconseguir-ho”, expliquen els Valls. El primer pas, “arriscat
però decisiu”, va ser el 2014 quan van substituir la caldera
de gas que utilitzaven pel secat del paper, per una caldera
de biomassa alimentada per estella forestal dels boscos de
proximitat. Una aposta que els va suposar rebre el Premi
UEA al compromís social i mediambiental l’any 2016.

Els orígens de Pere Valls es remunten als molins de Cal
Jan, un conjunt de tres molins paperers a Sant Pere de
Riudebitlles construïts a mitjans del s.XVI després d’una
llicència de construcció signada pel mateix Abat de
Montserrat, Pedro de Burgos el 1527.

“La massa forestal a Catalunya és altíssima, i amb l’ús
que en fem per alimentar la caldera ajudem a mantenir els
boscos nets, evitar la propagació d’incendis i evidentment
reduïm unes 3.300 TM anuals de CO2 d’emissions a
l’atmosfera”. El Jordi i el Pere Joan Valls afegeixen que a
tots aquests beneficis, “encara hi hem de sumar el fet que
es tracta de biomassa de proximitat fet que dóna feina a
molta gent del territori”.

Onze generacions després, la família Valls encara es manté
fidel als seus orígens, tant en la producció de paper com
en els valors familiars que els ajuden a tirar endavant:
flexibilitat i compromís amb els clients, gestió sostinguda i
estudiada, sempre a l’avantguarda de la tecnologia, innovar
per dotar de nous usos el paper, versatilitat per oferir
solucions, i exigència amb el producte i la qualitat. Pels Valls
però, el valor més preuat de l’empresa, “és la implicació i el
compromís de tota la gran família que forma Pere Valls”.

La història de l’ofici paperer de la família Valls, però, la
trobem un cop acabada la Guerra de Successió en un
d’aquests tres molins, l’anomenat “Molí del mig”, on
Joan Valls va emprendre una trajectòria en el món de la
fabricació de paper. Van iniciar-se com a arrendataris dels
marquesos de Lió, propietaris dels molins, i anys després
van adquirir els tres molins.
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Situats a Santa Margarida de Montbui, l’empresa
Proembasa està a punt de bufar les espelmes per
celebrar els seus 40 anys de vida dedicats sempre
al sector del cartró. Tot i que els seus orígens els
trobem a Jorba, el 1978, i de la mà de quatre socis,
es pot afirmar que el creixement més important
de l’empresa, amb l’adquisició de diverses naus
industrials i nova maquinària, s’ha produït en els
terrenys actuals i sota la direcció de la família
Albareda. Avui és la segona generació de la
família qui gestiona l’empresa, representada pels
tres germans Joan, Miquel i Ramon.
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Des dels seus inicis Proembasa es dedica a la
fabricació de cartró niu d’abella, que s’utilitza
bàsicament per a reforçar l’interior de les portes,
i antigament també per a protegir les caixes de
fruita. És la única empresa de Catalunya que
fabrica aquest tipus de cartonet, i una de les cinc
que hi ha a tot l’Estat.
El niu d’abella és un producte fabricat a partir
de paper o cartró reciclat, i es caracteritza per
la seva forma de cel·la hexagonal que li dóna
una rigidesa extraordinària apta per a infinites
aplicacions com: interior de portes, atamborats
per a la indústria del moble, mampares i tabics
acústics, protecció i embalatges, i també, gràcies
a la seva lleugeresa i fàcil aplicació i resistència
a la humitat, s’utilitzen en els interiors de
caravanes, avionetes i embarcacions.
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L’activitat principal de l’empresa però, que
representa el 90% de la facturació, és la venda
de cartonet a mida. Van iniciar aquesta línia
de treball fa més de 20 anys “per casualitat”
afirma Ramon Albareda. El cartró en bobines
arriba de diferents proveïdors d’arreu del
món, el transformen, el manipulen, el tallen
i el distribueixen per a la indústria gràfica,
bàsicament de la comarca i la província de
Barcelona. També disposen d’un estoc permanent
de bobines per atendre les demandes dels clients
de forma ràpida i eficaç.

Objectiu futur:
la informació

Els germans Albareda tenen clar
que cada vegada el mercat és més
exigent i la informació és essencial
i bàsica. En aquest sentit, han
començat a treballar una estratègia
de comunicació i informació amb
l’objectiu de tenir el client al màxim
d’informat sobre la seva comanda.
“Nosaltres subministrem molt gènere
a fora de casa el client, i en casos així
encara hem de ser més rigorosos en
informar en tot moment de l’estat de
les seves comandes”.

manipulant cartró

www.proembasa.com

www.proembasa.com

Agilitat,
rigor i persones

El darrer valor i no menys
important pel qual destaquen és
el del tracte proper i personal.
“Nosaltres parlem directament
amb el client, sense filtres ni
càrrecs intermedis i això ens dona
l’oportunitat d’establir una relació
de confiança i oferir un tracte
proper”, afirma Ramon Albareda.
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Són els tres grans pilars i valors
de l’empresa. “Som una empresa
petita, amb 11 treballadors, i per
la nostra estructura no treballem
amb grans volums de comandes,
ara bé ens distingim de la resta
d’empreses del sector per la nostra
agilitat i rapidesa en donar resposta
al client, sempre amb rigorositat,
bon servei i alta qualitat”.
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Els Hostalets
de Pierola
és turisme
cultural i
familiar

Els Hostalets de Pierola és un dels municipis de la comarca amb un potencial turístic
destacat que combina la cultura i la família. Dos reclams que li donen a aquesta població
un segell d’identitat pròpia.
Des de l’ajuntament s’ha establert una estratègia turística i de desenvolupament local
basada en el coneixement, la recerca, l’aprofitament innovador dels recursos del territori,
i l’ús de les noves tecnologies per difondre i mostrar tots els seus elements turístics.
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El CRIP, Centre de
Restauració i Interpretació
de Paleontologia

40

Els Hostalets de Pierola és
el municipi amb el patrimoni
paleontològic més important
de Catalunya, amb gairebé
200 jaciments documentats i
un registre fòssil d’una riquesa
excepcional. La recerca està més
viva que mai, amb nous resultats
de recerca i noves excavacions
que fan créixer dia darrera dia la
importància d’aquest municipi
en la ciència internacional.
Algunes de les troballes són els
espècimens tipus Pierolapithecus
catalaunicus i Anoiapithecus
brevirostis, coneguts popularment
com a Pau i Lluc respectivament, o
la Laia (Pliobates cataloniae), i que
van suposar dues noves espècies
en la família dels homínids.
Recentment, a més, s’hi han
descobert restes fòssils de formes
extintes d’ós panda.

El turisme paleontològic és una
activitat de gran rellevància
que impacta cada vegada
més en un segment de públic,
jove i no tant jove, que busca
emocions culturals. En aquest
sentit, el Centre de Restauració
i Interpretació de Paleontologia
(CRIP), dirigit per l’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola, esdevé
un punt de trobada, formació de
professionals i de transferència
de coneixement, alhora que agent
actiu en la protecció i preservació
del patrimoni paleontològic i la
seva difusió a la ciutadania.
El centre ja ha posat en marxa
l’espai de formació, l’alberg de
visitants i el Centre d’Interpretació
amb un espai dedicat a la
difusió dels valors del patrimoni
paleontològic, “Els Hostalets de
Pierola, una mirada al miocè”.

Les P@leo_rutes

Per viure l’experiència
paleontològica en família, el CRIP

ofereix l’activitat de les P@leo_
rutes, una aplicació que permet
viatjar 12 milions d’anys enrere
seguint uns itineraris interactius
on la paleontologia s’uneix amb el
paisatge actual. Es tracta de tres
rutes a peu on amb el mòbil o la
tablet en mà viatges a l’època del
Miocè.

P@leo_CapdeSetmana

Tota la família pot convertir-se
en paleontòlegs durant un cap
de setmana realitzant tallers
diversos, sessions de contes,
gimcanes, descobrint restes
paleontològiques utilitzant les
tècniques d’excavació dels
científics, i moltes altres activitats.
Per tancar l’experiència
paleontològica en família es
pot pernoctar Can Roviralta, un
alberg on allotjar-se d’una manera
còmoda i econòmica ideal per
estades amb la família, l’escola,
l’esplai o els amics.

Homenatge a
l’hostaletenc més
universal, en Pau

La ruta modernista

www.visitahostalets.cat

en la trama urbana del poble es
pot gaudir de grans exemplars
d’aquest estil arquitectònic tan
lligat a la renaixença i l’esperit
català que es viu al poble. Alguns
d’aquest edificis destacats són la
Torre del Sr. Enric, notable xalet
modernista construït el 1903
en planta baixa per l’empresari
ebenista Enric Cucurella Vidal,
i que avui és un espai cultural.
L’edifici del Casal Català, aixecat
el 1926 per la dreta conservadora i
catalanista del moment, i que avui
és un local cultural i d’oci del poble.
Destaca també Can Roviralta (on
hi ha l’actual CRIP), una mansió
d’estiueig amb jardins i cellers
adjunts aixecada a partir de 1897
per l’empresari indià comerciant de
vins a l’Argentina, Josep Roviralta
Figueres.
El conjunt modernista dels
Hostalets de Pierola és tan
important que fins i tot té una festa
pròpia: el Mercat Modernista. Una
festa per recordar aquells anys de
finals del segle XIX i principis del
segle XX en que els Hostalets de
Pierola es va convertir en un centre
de descans per a una burgesia
barcelonina que buscava nous
indrets per descobrir.
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L’Associació per la Cultura dels
Hostalets de Pierola desenvolupa
el projecte “Centre de l’Univers”,
una obra escultòrica de l’autor
italià internacionalment reconegut,
Guido Dettoni.
Aquest projecte, que està sent
finançat mitjançant l’aportació de
veïns i empreses de la comarca
i de Catalunya a través d’una
campanya de crowdfunding,
significarà la instal·lació d’una
peça escultòrica de gran format
en un dels espais més genuïns del
poble dels Hostalets de Pierola, el
Parc de Cal Ponsa.
L’escultura serà un homenatge
a l’hostaletenc més universal,
en Pau (Pieralopithecus
Catalaunicus), l’hominoïdeu
que va viure en aquest territori
durant l’època del Miocè, ara fa
uns 12 milions d’anys. També
significarà una menció especial a
la recerca constant que realitzen
els paleontòlegs als jaciments
dels Hostalets de Pierola i que
han convertit aquest territori de
l’Anoia Sud en un dels jaciments
paleontològics més importants
d’Europa.
www.apchostalets.cat

Als Hostalets de Pierola va arrelar
l’arquitectura modernista de
manera important, i de fet avui
compten amb una de les mostres
de patrimoni modernista rural
més importants de Catalunya. La
població es va obrir al moviment
modernista a partir del 1893, amb
l’arribada del tren al municipi
veí de Piera. La proximitat amb
Barcelona va fer que una part de
la burgesia barcelonina decidís
instal·lar als Hostalets de Pierola
les seves cases d’estiueig, portant
en alguna ocasió, el mateix
arquitecte que havia construït les
seves cases a Barcelona
Per conèixer el patrimoni
modernista del municipi s’ha
dissenyat una ruta que es pot
seguir lliurement a partir d’una
guia i un plànol que permet posar
en antecedents i explicar com i
perquè es van aixecar aquests
edificis al poble, quina era la seva
funcionalitat, i veure els elements
arquitectònics més importants
d’aquest moviment cultural. La
ruta dóna a conèixer una quinzena
d’edificis emblemàtics d’aquella
època i en cadascun d’aquests
hi ha un plafó informatiu i també
un codi QR que permet ampliar
la informació sobre el bé. Així,
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Mirant enrere

FOTO: del fotògraf Henri Noras i E. Avanzi, tots dos de Buenos Aires

Fabricant de naips.
Segona part
Naips: Carta de jugar.

TERMINOLOGIA
Naips: Carta de jugar.
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El primer fabricant de naips a Igualada, almenys des
de 1853, era Francisco Girbau. Aquest va tenir molts
fills i alguns van anar a Buenos Aires; allà hi van obrir
una fàbrica de naips, seguint els camins del seu pare.
A Igualada, la fàbrica de Francisco Girbau va tancar
entre 1878 i 1880.
Gràcies a l’aportació de Maria Marcet, familiar dels
Girbau, hem pogut tenir les imatges de la fàbrica de
Buenos Aires.
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REFRANYER
Ni en barca no t’embarquis ni en cartes no
t’embranquis.
Per la pinta es coneix la carta i per la vela la barca.

Donaries el que fos,
però no cal.

Audi A1 Sportback Adrenalin per 150 € al mes.
Renting per a particulars amb tots els serveis inclosos.
Servisimó
Alemanya, 17
08700 Igualada
Tel. 93 805 21 17
www.servisimo.es

Av. Barcelona, 19
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 34 06

Av. Europa, XI - Pol. Golpark
25241 Golmés-Mollerusa
Tel. 973 60 29 63

Audi
Financial Services

Audi A1 Sportback Adrenalin de 66-110 kW (90 a 150 CV). Emissió CO₂ (g/km): de 98 a 123. Consum mitjà (l/100 km): de 3.7 a 5,2.
*Oferta Audi Financial Services calculada per a un Audi A1 Sportback Adrenalin 1.4 TDI 66 kW (90 CV) 5 vel. amb un contracte de Renting a 36 mesos i 45.000 km totals, abonant una
entrada de 2.243 € a través de Volkswagen Renting S.A. La quota i l’entrada no inclouen IVA. Inclou tots els serveis en Xarxa Oficial Audi de manteniment i desgast, garantía (reparació
d’avaries), assegurança a tot risc sense franquícia i assistència en viatge durant el període contractat. Per a altres versions i equipaments, consulti el seu Concessionari Oficial Audi.
El model visualitzat no correspon a aquesta oferta. Oferta vàlida per unitats amb MY 2017 fins al 31/12/2017. Informació Audi: 902 45 45 75.

Ofertas
CUOTAS CALCULADAS PARA PARA UNIDADES EN STOCK**

CADDY
2.0 TDI Furgón 75CV EU6

CADDY
2.0 TDI Kombi 75CV

TRANSPORTER
2.0 TDI Furgón 84CV

TRANSP MIXTO PLUS
2.0 TDI Furgón 84CV

CARAVELLE TRENDLINE
2.0 TDI Corto 102CV

NUEVO CRAFTER
2.0 TDI BM L3H2
Furgón 102CV

190€/mes*

190€/mes*

250€/mes*

250€/mes*

275€/mes*

250€/mes*

Entrada: 2.346,58 €

Entrada: 1.797,04€

Entrada: 2.502,63€

Entrada: 3.024,85€

Entrada: 3.041,96€

Entrada: 2.720,20 €

Descuento: 20%

Descuento: 20%

Descuento: 20%

Descuento: 20%

Descuento: 20%

Descuento: 28%

Mantenimiento
Averías
Seguro con franquicia
Asistencia en carretera

Mantenimiento
Averías
Seguro con franquicia
Asistencia en carretera

Mantenimiento
Averías
Seguro con franquicia
Asistencia en carretera

Mantenimiento
Averías
Seguro con franquicia
Asistencia en carretera

Mantenimiento
Averías
Seguro con franquicia
Asistencia en carretera

Mantenimiento
Averías
Seguro con franquicia
Asistencia en carretera

SGA1D2
-9JC

SGA1D2
-W30

SAAA32

SABC32
-9JC
-3RE

SGBSE2

SYB2A2

*Oferta a 36 meses, 15.000km/año, sin neumáticos y con seguro a TR con franquicia 600€ excepcto Crafter con 20.000km/año
**Para pedidos habrá que inflacionar el precio en la parte correspondiente a cada modelo usando el campo “Opcionales” (ver manual de procesos)
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DE LA SEVA ASSEGURANÇA DE SALUT

NOMINADA A LA MILLOR ASSEGURANÇA DE SALUT DEL MERCAT PER:
La cobertura de pròtesis més àmplia del mercat.
Medicació i teràpies contra el càncer.
Cobreix íntegrament la tècnica LASIK per a la cirurgia dels defectes de refracció.
Reproducció assistida i moltes més cobertures...
Descobreix tots els altres avantatges de l’assegurança per als socis de l’Unió Empresarial de
L’Anoia trucant a la teva oficina més propera.

Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00 | www.mgc.es | mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es
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Granollers 93 860 02 88 | Igualada 93 804 90 02 | Manresa 93 875 22 54 | Mataró 93 741 47 42 | Sabadell 93 745 14 31 | Sant Cugat del Vallès 93 589 78 78
Hospital General de Catalunya 93 589 08 51 | Terrassa 93 788 27 18 | Vic 93 881 46 44 | Vilanova i la Geltrú 93 814 71 64 | GIRONA 972 41 42 30
Blanes 972 35 91 11 | Figueres 972 67 72 79 | Olot 972 27 35 58 | Palamós 972 31 22 86 | LLEIDA 973 27 80 13 | TARRAGONA 977 25 28 55 | Reus 977 12 81 23
Tortosa 977 44 92 67 | El Vendrell 977 15 59 80 | PALMA DE MALLORCA 971 42 57 72 | VALÈNCIA 96 352 45 80

