1- Nom de la teva empresa.
Containers del Berguedà, S.L. i Tractaments ecològics, S.A.

2- Quin càrrec ocupes?
Soc una més de l’equip directiu, faig una mica de tot, la nostra no deixa de ser una empresa
familiar i per això s’ha de fer de tot. Tot i així la meva part de feina més gran és la del
departament de recursos humans i també faig una part comptable i fiscal.

3- A què es dedica la teva empresa?
A Containers ens dediquem a la gestió i valorització de residus i, a Tractaments ecològics ens
dediquem a la neteja pública en general, recollida i transport de residus municipals així com
també la gestió de l’abocador municipal, deixalleries, ...

4- El millor i el pitjor de la teva feina.
El millor: al estar a recursos humans, tot i que a vegades també són desenganys, m’agrada el
tracte amb les persones, poder escoltar i ajudar.
El pitjor: els tràmits amb l’administració pública, cada vegada és més difícil, inflexible, ple de
burocràcia i entrebancs.

5- Com has arribat fins on ets ara?
Era a l’últim any de carrera, no volia venir a passar l’estiu aquí a la muntanya i vaig proposar a
un amic la possibilitat de treballar a la seva empresa gratuïtament, era una empresa de
contractació de personal per fer l’estiba i desestiba dels vaixells al port de Tarragona, vaig
pensar que m’aniria bé per agafar experiència, passat aquell estiu també vaig fer les pràctiques
universitàries a la mateixa empresa i finalment em va acabar contractant... però anava passant
el temps i l’empresa familiar també anava creixent, el meu pare no gaudia de bona salut i això
em va fer decidir a tornar i treballar a casa.

6- Com ha sigut el teu camí per arribar fins aquí, que et va motivar?
El camí fins aquí no ha sigut fàcil, els meus pares van començar l’empresa des de zero, i vàrem
passar de ser drapaires a ser gestors de residus... però el que més em va motivar a tornar és el
fet de tenir la família, una casa, una feina... tota una estabilitat.

7- Tens algun referent a nivell professional? Qui? Perquè?
M’encanten els motivadors de personal i tota les gent que té facilitat de paraula, Emilio Duró,
Xavier Sala Martin, etc. M’agrada d’aquests agafar la seva actitud, ser positiva i transmetre-ho.

8- Quin és el teu lloc preferit de la comarca (Berguedà)
No sé quin triar... L’església de Sant Llorens dels Porxos, per les seves vistes, o Sant Esteve del
Pujol de Planès, ja que hi tinc les arrels Bascompte.

9- Una debilitat i una fortalesa.
Debilitat: soc dèbil amb les desavinences familiars, quan no hi ha una entesa o costa d’arribar-hi
m’afecta bastant, és complicat de gestionar.
Fortalesa: quan la família està unida i anem tots a la una.

10- Perquè estàs al Berguedà?
Perquè l’empresa i la meva família són al Berguedà, i vulguis o no les arrels són les arrels. Aquí
ens sentim molt del territori.

