DONES AMB TALENT – Núria Rovira
1- Nom de la teva empresa.
Rovira, C.B.

2- Quin càrrec ocupes?
Jo soc química de formació, treballava en un laboratori farmacèutic que vaig deixar quan em vaig
casar. L’any 2007 vaig començar a treballar amb la família, l’inici de l’activitat d’elaboració d’embotits
propis em va comportar fer una formació específica d’aquest àmbit, que fins al moment desconeixia,
així com un reciclatge dels coneixement que tenia cap al sector alimentari.
Actualment porto la part administrativa i de gestió de l’empresa.

3- A què es dedica la teva empresa?
Cal Rovira, és una empresa agrària diversificada en diferents àmbits, la part de pagès amb un ramat
de 100 vaques de pastura, 70 truges en cicle tancat, pollastres, camps de conreu, bosc, un molí
semiautomàtic per a l’elaboració del pinso d’autoconsum per al nostre bestiar, la part d’agroturisme
amb una casa de Turisme Rural i finalment l’obrador d’embotits des de l’any 2007, amb tota la
normativa que tot això comporta.
Tot aquest conjunt d’activitats defineix el nostre projecte que anomenem “Tancant Cercles” que es
basa en intervenir en tots i cadascun dels processos des de la terra, que és l’origen de tot, fins a la
taula.

4- El millor i el pitjor de la teva feina.
En el nostre cas no crec que hi hagi un millor ni un pitjor, això és una manera de viure, nosaltres aquí
hi som sempre, potser el pitjor és que no podem tancar i marxar una setmana tranquil·lament. I el
millor és que tu decideixes com treballar, amb qui treballar i que és el que vols fer a casa teva i no has
de demanar permís a ningú.
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5- Com has arribat fins on ets ara?
Com he dit anteriorment, treballava a uns laboratoris farmacèutics, concretament a Grifols a Parets
del Vallès. L’any 1992 ens vàrem casar amb el Jordi, que vaig conèixer quan estudiàvem a Barcelona
i vaig venir a viure a Sagàs . Aquest fet em va comportar haver de deixar la feina a Grifols, era massa
lluny per anar-hi cada dia a treballar, i vaig haver de fer altres feines relacionades amb la meva
formació però més properes a casa. L’any 2007 amb l’inici de l’obrador vaig decidir treballar a casa
perquè el projecte era molt potent i necessitàvem destinar-hi tots els nostres esforços.

6- Què et va motivar?
El meu canvi laboral va ser motivat per l’inici del projecte de l’obrador, va ser un projecte de família i
em va motivar, i fins a dia d’avui m’ha anat molt bé.

7- Tens algun referent a nivell professional? Qui? Per què?
Un referent que vaig tenir va ser la meva professora de química, amb el seu entusiasme al impartir
l’assignatura em va fer agafar les ganes i saber una mica el camí a seguir.
I un cop instal·lada aquí em fascina tota la gent emprenedora que m’envolta del territori, que volen
tirar endavant el país i fer coses.

8- Una fortalesa i una debilitat.
Debilitat: soc molta patidora, jo no soc emprenedora ho passo malament amb els canvis, només he
seguit el projecte de la família.
Fortalesa: soc una persona oberta i adaptable a les diferents situacions, encara que em costi
m’adapto al que fa falta.

9- Per què estàs al Berguedà?
Pel meu marit.
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10- Quin és el teu lloc preferit del Berguedà?
Castellar de n’Hug, el Pla d’Anyella, m’agrada la part més del nord de la comarca, però no tinc un lloc
preferit.
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