
w
w

w
.a

ce
b

.c
at

Berga

Bagà

andorra
la vella

la seu
d’urgell

puigcerdà

foix

pamiers

vilefranche-de-
lauragais

manresa

vic

E9

ax-les-thermes

toulouse

Barcelona

terrassa





27-30

26

sumari
l’Article

04-07   
Una autovia «d’alt valor estratègic» 
entre Berga i Bagà que costarà 631 milions d’euros

Autòctons

08-10

Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona.
El procediment per a l’obtenció del certificat d’inspecció  
periòdica de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Moments d’incertesa. Bergacomercial es prepara per  
rebre la seva targeta de fidelització en conveni amb La Caixa.

publicació periòdica de l’ACEB_ Num 10_abril 2009

>>>>

l’Actiu

11-14

Albert Gendrau
“La competitivitat és un factor essencial per al teixit 
econòmic i empresarial del Berguedà, cal impulsar-la i 
això és feina de tots”

l’Anotador

16-17
Notes de premsa

Ajuts i subvencions

18-19

Innoempresa / Gènesi / Noves oportunitats  
de negoci / Inversions d’alt impacte /  
Nuclis d’innovació /  Línies de finançament /  
Calendari terminis de presentació

l’Altaveu

20-21
Notícies de l’ACEB

L’Asterisc

22-23
Acreditació de les competències professionals

Ambient

24-25
La crisi econòmica global
L’ abocador de Font Ollera

l’ApuntJoan Barniol
“Som l’empresa que generem més riquesa 
de la comarca per la gent que portem”

AssociatsBenvinguda
Nous associats
Socis

ed
ito

ri
al

Edita: Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà
Redacció: ACEB
 
Disseny gràfic i maquetació: 3bestudi
Foto portada: Fotos ACEB
Fotos: Fotos ACEB
Impressió: Unigràfic
Publicitat: Mari Breganciano

Diposit Legal: D.L B-19.517-2006

La revista aCTIU té una periodicitat trimestral. L’ACEB no es fa 
responsable de les opinions expressades en els articles, excepte 
les realitzades pels mateixos òrgans de govern de l’ACEB.

vols opinar?
Envia’ns els teus escrits, articles 

o comentaris a l’adreça de correu 
electrònic:

mari@aceb.cat

 o bé a l’adreça:
Plaça Tarascón, 8 · 08600 BERGA

 
Tel. 93 822 14 04

www.aceb.cat

Necessitem l’autovia Berga-Bagà-Tolosa.

La comarca del Berguedà ha estat tradicionalment 
mancada de projectes d’infraestructures que vertebrin 
el territori i facin de motor de l’economia local.
Les darreres grans infraestructures construïdes a la 
comarca, amb l’excepció del desdoblament de la C-16 
de Manresa a Berga que es va inaugurar fa uns mesos, 
van ser la construcció del pantà de la Baells, a la dè-
cada dels anys setanta, que va portar al Berguedà una 
activitat econòmica que encara avui molts recordem, 
la construcció de la central tèrmica de Cercs  i el Túnel 
del Cadí, que va entrar en servei el 1984.

La construcció d’una gran infraestructura viària, com una au-
tovia, que comuniqui el sud amb el nord de la comarca, Ber-
ga amb Bagà, és un projecte que hem d’impulsar entre tots, 
ja que aquest tipus de projectes són els que poden fer de 
motor econòmic i contribuir de manera decisiva en el desen-
volupament de tota una generació de ciutadans i ciutadanes 
de la nostra comarca.

Necessitem l’autovia de Berga a Bagà perquè amb un pres-
supost de 631 milions d’euros la seva execució comporta-
ria una injecció d’obra pública a la comarca mai vista. D’una 
obra d’aquestes característiques i dimensions se’n beneficia 
tot el territori, es creen llocs de treball, les empreses locals 
tenen oportunitats de creixement i el sector dels serveis 
creix a remolc dels grans projectes com aquest. Hi ha con-
sens   que l’obra pública ha de ser una de les eines per po-
der superar la crisi global que ens afecta, doncs al Berguedà 
ja tenim un gran projecte pel qual lluitar.

També necessitem l’autovia que comuniqui Barcelona amb 
Tolosa de Llenguadoc per poder-nos col·locar al mapa de 
comunicacions de Catalunya i d’Europa, per al desenvolupa-
ment industrial, turístic i de serveis que tant necessitem al 
Berguedà.
Hem de mirar al nord, cap a França, on l’important àrea 
econòmica de Tolosa ens és relativament propera i això po-
dria ser una oportunitat en el desenvolupament econòmic  
de la comarca.

Valorem molt positivament tots els esforços realitzats per 
moltes institucions i entitats per tirar endavant aquest gran 
repte, però potser, arribats a aquest punt, seria bo  crear al-
gun tipus d’eina, d’organisme, possiblement transfronterer, 
que aglutinés tots els col·lectius d’un i altre costat de la fron-
tera, i que tingués com a únic objectiu la construcció de l’eix 
europeu E-9. Un organisme exclusivament centrat en l’E-9.
Creiem que això podria ser útil per tenir més força en un 
projecte que supera, de molt, els esforços i la capacitat que 
puguin tenir diferents col·lectius i entitats que vagin sols.
Des del Berguedà, ho necessitem!

JOSEP FIGOLS. President
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per què el  
desdoBlament?
Segons el departament de Política Te-
rritorial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat, el desdoblament entre Ber-
ga i Bagà s’emmarca dins del Pla 
d’Infraestructures del Transport de Ca-
talunya. Aquest document fixa, entre els 
seus objectius, el desenvolupament de 
l’eix del Llobregat com a part de la xarxa 
transeuropea de carreteres, integrat per 
aquesta via juntament als corredors me-
diterrani, Barcelona, península centre-
nord, Tarragona, península centre-nord, 
corredor transversal i l’eix occidental. 
Hi ha coincidència entre la classe políti-
ca i els representants empresarials del 
territori que aquesta actuació té un valor 
cabdal per al desenvolupament de les 
comarques per on passarà. La creació 
d’una via ràpida que enllaci Barcelona i 
Tolosa ha de servir per dinamitzar aques-
tes zones, ja que es disposarà d’una ter-
cer accés adequat per al transport de 
mercaderies a les dues bandes dels Piri-
neus. Els actuals, per Catalunya i Aragó, 
tenen un important volum de vehicles 
que hi transiten.

entre Berga i Bagà que  
costarà 631 milions d’euros

antecedents
Després que el president de la Genera-
litat, José Montilla, inaugurés la posada 
en servei del darrer tram desdoblat de 
la C-16 a cal Prat, que suposava la cul-
minació de l’ampliació de la C-16 entre 
Puig-reig i Berga, el departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques (PTOP) 
ha presentat els estudis informatiu i 
d’impacte ambiental del desdoblament 
d’aquesta via entre Berga i Bagà. 

la proposta
L’executiu català aposta per una nova 
via de quatre carrils, dos per cada sen-
tit de la circulació, de 19’5 quilòmetres 
de longitud. El 60% de la nova autovia 
passarà per túnels o viaductes a causa 
de l’accidentada geografia de la zona. 
Aquesta característica també és la res-
ponsable del cost previst d’aquestes 
obres, que és de 631 milions d’euros i 
no hi ha data d’execució. Ambdós es-
tudis es troben a exposició pública des 
del 10 de març. El termini per presentar 
al·legacions per part dels particulars és 
d’un mes, i del doble per part de les ad-

ministracions. L’opció triada finalment és 
la segona més cara de les que tenien da-
munt la taula els responsables de PTOP. 
La més costosa valia 665 milions d’euros 
i la més econòmica en costava 613.
La nova autovia tindrà trenta viaductes 
(dobles, un per cada sentit de la circula-
ció), amb una longitud total de 6,9 quilò-
metres, i també nou túnels (dobles), amb 
una longitud total de 4,9 quilòmetres, així 
com vuit passos superiors i set passos 
inferiors. L’autovia tindrà cinc enllaços 
per facilitar la connectivitat local.
Estarà formada per dues calçades, una 
per a cada sentit de la circulació, amb 
dos carrils de 3,5 metres d’amplada ca-
dascun, un voral interior d’1’5 metres, i 
un voral exterior de 2,5 metres. Les ca-
lçades estaran separades per una mitjana 
d’un metre.
El traçat de la nova autovia s’inicia a 
continuació del tram finalitzat el 2007, a 
partir de l’enllaç sud de Berga, i finalitza 
dins el terme de Bagà, en el límit amb la 
concessió del túnel del Cadí. Comprèn 
els termes municipals de Berga, Cercs, 
Vilada, la Nou, Sant Julià de Cerdanyola, 
Guardiola i Bagà.

El conseller Joaquim Nadal diu que es tracta d’una actuació per injectar 
optimisme i confiança al territori, un projecte «d’alt valor estratègic», tot i que 
no existeix un calendari previst per a l’execució dels treballs ni tampoc se sap 
quin serà el sistema per finançar aquesta notable actuació, que costarà gairebé 
tres vegades més que el tram entre Puig-reig i Berga. Es concep com una eina 
clau per unir els ports de Barcelona i Rotterdam i per al desenvolupament 
industrial,  turístic i de serveis de les comarques per les quals transcorre.

La Generalitat no descarta demanar ajudes dels fons estructurals europeus per 
finançar aquesta actuació.

El Govern preveu que quan el nou tram estigui construït tingui una Intensitat 
Mitjana Diària (IMD) de 16.000 vehicles. 

Una autovia 
«d’alt valor estratègic»

>>
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cronologia
Any 1984:  
entra en servei el túnel del Cadí.
Any 1992:  
entra en servei el tram Barcelona- 
Manresa.
Any 1995:  
entra en servei el tram Sant Fruitós de 
Bages-Sallent.
Any 2004: 
entra en servei el tram Sallent-Puig-reig.
Any 2007: 
entra en servei la totalitat del tram  
Puig-reig Berga.
Any 2009: 
es presenten els estudis informatiu i 
d’impacte ambiental del desdoblament 
de la C-16 entre Berga i el límit de la con-
cessió del túnel del Cadí, al terme muni-
cipal de Bagà.

l’eix del lloBregat
Àmbit europeu: l’eix del Llobregat for-
ma part de la via europea E-9 (Barcelona-
Tolosa-París-Rotterdam).

Àmbit català: aquesta via està consi-
derada un dels principals eixos verte-
bradors de mar i muntanya. Connecta 
l’entorn metropolità de Barcelona amb 
les comarques de l’interior.

Àmbit comarcal: aquesta via permet 
una millor comunicació entre el Bergue-
dà i el Bages i és l’espina dorsal dels 
moviments per carretera locals i interco-
marcals.

l’e-9 a l’agenda de 
sarkozy i zapatero
El president de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, Miquel Valls, i representants 
polítics i empresarials de l’Arièja han 
anunciat que pressionaran per incloure 
a l’agenda de la propera cimera 
francoespanyola, que s’ha de celebrar 
el 27 d’abril, la històrica reivindicació 
que l’E-9 esdevingui de facto una via 
ràpida que uneixi Barcelona i Tolosa. 
L’objectiu compartit del teixit empresarial 
i polític és que aquesta via sigui de 
debò un autèntic eix d’interès europeu 
que connecti la costa mediterrània i 
l’atlàntica. Per això volen que aquesta 
reivindicació es tracti al més alt nivell 
i que hi hagi un compromís polític per 
poder completar els trams de via que 
falten.

Fonts: departament de Política  
Territorial i Obres Públiques
Túnel del Cadí
Estudi de l’E-9 de la Cambra de  
Comerç i Indústria de l’Arièja

Abans de decantar-se per aquesta op-
ció, PTOP va estudiar quatre alternati-
ves. Al final s’ha optat per dibuixar una 
nova via de quatre carrils «per minimitzar 
l’impacte en l’entorn i optimitzar l’encaix 
en el territori», que seguís «el màxim 
possible el corredor actual». S’ha optat 
per fer una nova autovia i no pel des-
doblament de l’actual carretera «amb 
l’objectiu que la C-16 actual doni servei al 
trànsit local i a l’agrícola».
Un dels elements més espectaculars 
d’aquesta actuació serà un viaducte de 
mig quilòmetre de llargada des del nucli 
del Puig, a Cercs, per travessar el pantà 
de la Baells. D’aquesta manera es dóna 
resposta a les peticions fetes en el seu 
dia pel consistori local, i per l’Alt Bergue-
dà i l’entitat Vila Viva, que s’oposaven 
al fet que el traçat passés per sobre del 
torrent de Peguera, tot malmetent el pa-
ratge de les Valls. Una altra de les actua-
cions importants és la construcció d’un 
túnel de 1.650 metres a la zona de la ma-
sia del Vilar i el monestir de Sant Llorenç 
de Guardiola. El municipi ja ha adver-
tit que aquesta actuació pot afectar una 
de les seves captacions d’aigua i ja ha 
demanat al Govern que li garanteixi que 
això no passarà.

les dades
L’opció de desdoblament triada pel Go-
vern català:
Nova via de quatre carrils de 19,5 quilò-
metres de longitud, trenta viaductes do-
bles i nou túnels dobles.
Pressupost: 631 milions d’euros.

Posada en servei del tram de Puig-
reig a Berga: 21 de desembre del 
2007.

Longitud: 21 quilòmetres
Nou enllaços, nou viaductes (2.200 
metres) i dos túnels (1.135 metres).
Pressupost: 234.432.742 milions 
d’euros
Pendent màxim: 6,46%
Radi mínim: 300 metres

el trànsit de l’e-9
Túnels de Vallvidrera:  
42.727 vehicles/dia

Sant Cugat del Vallès:  
29.455 vehicles/dia

Terrassa:  
20.391 vehicles/dia

Manresa:  
16.388 vehicles/dia

Sallent: 
30.976 vehicles/dia

Balsareny: 
21.188 vehicles/dia

Puig-reig: 
14.349 vehicles/dia

Gironella: 
13.461 vehicles/dia

Berga-Bagà: 
8.000/10.000 vehicles/dia 
(*). Aquesta xifra correspon a la mitjana 
anual. Els caps de setmana se situa entre 
15.000 i 20.000 vehicles.

Túnel del Cadí: 
7.000 vehicles/dia

Puigcerdà: 
7.900 vehicles/dia

Túnel del Pimorent:  
1.490 vehicles/dia

Tarascó:   
9.220 vehicles/dia

Fois: 
14.560 vehicles/dia

Pàmias: 
8.520 vehicles/dia

situació actual
Trams per desdoblar: 53 quilòmetres de 
Tarascó a la frontera de la Guingueta d’Ix; 
40 quilòmetres de Berga a Puigcerdà.
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De la trobada 
d’agents socials i 

polítics de Catalunya 
i de la regió francesa 
del Migdia-Pirineus, 

impulsada per la 
Cambra de Comerç, 

que es va celebrar 
a Berga l’11 de 

març passat, va 
sorgir un document 

consensuat que 
també subscriu 

l’ACEB. És el 
següent:

el manifest unitari de 
Berga
La infraestructura serà una font de des-
envolupament de l’economia turística de 
la regió transfronterera i també induirà 
un desenvolupament de la indústria i els 
serveis.
La jornada que hem acabat avui a Berga 
ha servit per constatar que les comunica-
cions transpirinenques constitueixen un 
dels factors més importants per al refo-
rçament de les relacions entre Espanya i 
França, i per fer possible la col·laboració 
cada vegada més estreta entre tots dos 
territoris. La globalització i el desenvolu-
pament de la Unió Europea, amb tot el 
que això comporta, fan necessari més 
que mai disposar de corredors transpi-
rinencs adequats que permetin als nos-
tres dos territoris implicar-se en una ve-
ritable dinàmica de col·laboració. Pel que 
fa a les infraestructures s’han d’estudiar 
tots els escenaris: per mar, per aire, per 
ferrocarril i per carretera. 

Cadascuna de les solucions té els seus 
avantatges i els seus inconvenients; de 
fet, s’ha de disposar de totes aquestes 
infraestructures per millorar el desen-
volupament dels intercanvis de perso-
nes, mercaderies, cultures i sabers. Dins 
d’aquest marc, es manifesta l’interès per 
disposar d’una infraestructura viària ràpi-
da i segura en l’eix Barcelona-Tolosa, que 
correspon a l’itinerari transeuropeu E-9. 
S’han constatat les realitzacions ja efec-
tuades, especialment en el tram Tolosa-
Tarascó (a l’Arièja), el túnel del Pimorent. 

En el tram de Barcelona a la frontera, 
destaca la presentació, feta dilluns pas-
sat pel conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques de la Generali-
tat de Catalunya, de l’estudi informatiu 
i d’impacte ambiental del desdoblament 
entre Berga i Bagà. 

Es plantejarà a les autoritats competents 
que es facin les millores necessàries per 
acabar aquesta via ràpida i segura en tot 
el seu recorregut, de forma que, alhora, 
es respecti de la millor manera possible 
el medi ambient. Aquesta infraestruc-
tura serà una font de desenvolupament 
de l’economia turística de tota la regió 
transfronterera, i també induirà un des-
envolupament de les activitats indus-
trials i de serveis, tant de Barcelona i de 
Tolosa com de les ciutats al llarg de tot 
el seu recorregut. Tot això s’ha de fer en 
el marc d’un bon govern, és a dir, sota el 
lideratge de les administracions compe-
tents, però comptant amb la participació 
de les administracions locals i els repre-
sentants del món empresarial, per tal 
que tots els territoris sentin com a seva 
aquesta infraestructura. 
En conclusió, aquesta via ràpida i segu-
ra entre Barcelona i Tolosa contribuirà no 
només al desenvolupament territorial, 
sinó al renaixement d’un veritable es-
pai pirinenc. Serà la font d’uns renovats 
intercanvis culturals, socials i econòmics 
en la direcció de l’apropament entre els 
dos pobles.

Foto: Vista aèria de Berga
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Ara més que mai hem de continuar 
treballant per tal de sortir  
reforçats dels moments d’incertesa 
generalitzada en què ens trobem.

A l’agroturisme, com a tots els sectors, 
cada dia se li exigeix més professiona-
litat, fet que posa a la comarca del Ber-
guedà en avantatge davant d’altres co-
marques.

des de fa anys els que ens han prece-
dit s’han Basat en l’associacionisme. 
avui constatem un marge molt im-
portant de confiança dels nostres 
clients, que ens mostren una gran 
fidelitat, disposant periòdicament 
dels nostres allotjaments i ex-
pressant l’excel·lent qualitat i 
confort que diuen troBar-hi.

Ni en aquests moments ni a mig termi-
ni, no preveiem cap greu contratemps al 
nostre sector a la comarca. Això no vol 
pas dir que ens quedem amb els braços 
plegats i, per això, ja hem començat 
el que serà el nostre objectiu prioritari: 
una bona central de reserves. A principi 
d’any vam contactar amb l’Anna Niubó, 
molt coneixedora de l’agroturisme i una 
excel·lent professional, per demanar-li 

actiu |   Autóctons

que estigués al capdavant de la central 
de reserves. Tenim moltes esperances 
posades en aquesta eina, que ha estat 
recolzada per una campanya de promo-
ció dins les noves tecnologies, incidint 
sobretot en l’àmbit europeu.
Com a projecte de futur immediat, espe-
rem gaudir ben aviat d’una nova  
web, ja que hem constatat que cada dia 
més és el nostre aparador, des d’on mi-
llor podem oferir el nostre producte.

Per acabar, creiem que seria bo tenir al-
guna trobada amb el sector turístic de 
la nostra comarca (empreses , hote-
lers, restaurants, càmpings, turisme ru-
ral...) per intentar marcar uns objectius 
comuns, per tal de poder-los donar a 
conèixer i defensar-los davant les nos-
tres administracions.

Junta de l’Associació d’Agroturisme  
del Berguedà

Moments 
d’incertesa

Bergacomercial es 
prepara per rebre 
la seva targeta de 
fidelització en 
conveni amb la 
caixa.

Bergacomercial, la marca que uneix 
més de 150 establiments i botigues de 
la ciutat de Berga, es prepara per al 
llançament de la seva targeta de fide-
lització. Amb el títol de Comerç Berga, 
la targeta, emesa conjuntament amb 
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona, pretén fidelitzar encara més 
els clients del petit comerç berguedà i 
premiar-los, per aquesta fidelitat, amb 
importants avantatges i regals en les 
seves compres.

La proposta es troba ara en fase de prepa-
ració, però des de Bergacomercial es pre-
tén posar-la en circulació coincidint amb 
l’inici de la temporada d’estiu.
La targeta serà d’ús exclusiu en aquells 
comerços que estiguin adherits a Berga-
comercial i els usuaris de la targeta po-
dran utilitzar-la també en qualsevol dels 
caixers de la Caixa. Per a la realització de 
les campanyes, la targeta també comp-
ta amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Berga, que hi trobarà una bona eina 
de promoció de les activitats que es pro-
gramen des de les regidories de cultura, 
turisme, esports i ensenyament del con-
sistori.

els usuaris de la targeta coneixe-
ran les diferents promocions que hi 
estaran associades no només a tra-
vés dels anuncis que es facin als mi-
tjans de comunicació, sinó tamBé amB 
els comprovants de compra, on se’ls 
informarà dels regals i descomptes 
oBtinguts en aquell moment.
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El procediment 
per a l’obtenció 
del certificat 
d’inspecció  
periòdica de les 
instal·lacions  
elèctriques de 
baixa tensió
En aquest article es recullen i resu-
meixen les normatives de segure-
tat de les instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió. Es determina quines 
són les activitats o empreses que es-
tan obligades a disposar del Certi-
ficat d’inspecció periòdica de baixa 
tensió i també la manera d’obtenir-lo. 

Ja ben entrats al segle XXI, no existeix 
pràcticament cap mena d’activitat huma-
na, ja sigui industrial, comercial, de ser-
veis o privada, que no necessiti i disposi 
de l’energia elèctrica per desenvolupar 
les seves activitats.

El grau de complexitat i abast d’aquestes 
instal·lacions elèctriques, equips i tota 
mena de receptors ha arribat tan en-
llà que des de fa anys ha estat neces-
sària l’existència de normatives regula-
dores que vetllin per equilibrar aquest 
ús intensiu i extensiu amb la seguretat 
necessària de les persones, els béns i 
la protecció davant els riscs d’incendis i 
accidents.

No es pot oblidar, a més, la importàn-
cia d’assegurar la regularitat en el servei 
elèctric. No és admissible avui dia que hi 
hagi talls i desconnexions del servei elèc-
tric per culpa d’un mal disseny o mante-
niment de les instal·lacions. De fet, quan 
hi ha alguna d’aquestes desconnexions 
elèctriques, cauen pràcticament a zero 
totes les possibilitats de treball, ja que 
la immensa majoria d’equips al nostre 
abast tenen parts elèctriques o electròni-
ques sensibles a aquestes incidències. 

Dues normatives que garanteixen la se-
guretat i el correcte funcionament de les 
instal·lacions elèctriques són el Decret 
363/2004 del Departament de Treball 
i Indústria de la Generalitat de Cata-
lunya i el Reial Decret 842/2002 del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

En els articles 7, 8, 9 i transitòria segona 
del Decret 363/2004 es determina qui-
nes activitats han de disposar, des del 
18 de setembre de 2008, del Certificat 
d’inspecció periòdica que ha d’emetre 
una entitat d’inspecció i control (EIC).

les activitats que han de disposar 
del certificat d’inspecció periòdica 
de Baixa tensió es poden agrupar i 
resumir en la següent relació:

• IndústrIes de més de 100 kW.

• LocaLs de concurrèncIa púbLI-
ca, és a dir, tots els hospitals, ho-
tels, hostals, Bars, restaurants, 
granges, forns de pa i similars, on 
s’efectuï el consum dins del mateix 
estaBliment, sales de festes, dis-
coteques, aparcaments púbLIcs, 
pIscInes púbLIques, paveLLons es-
portius, etc.

• també aqueLLs cLassIfIcats com a 
concurrèncIa púbLIca peL fet de te-
nIr més de 40 m2 de zona d’accés aL 
púbLIc, en LocaLs comercIaLs, botI-
gues, centres d’ensenyament, con-
sultoris mèdics, etc. 

• LínIes d’enLLaç I serveIs comuns 
d’edificis d’haBitatges i/o oficines 
on la suma del conjunt de la po-
tència gloBal de tots els aBonats 
sIguI superIor a 100 kW. 

• aparcaments prIvats de vehIcLes, 
en molts casos comunitats de pro-
pIetarIs, amb més de 24 pLaces.

• tots eLs taLLers de reparacIó de 
vehicles, sigui quina sigui l’acció 
que es faci en els vehicles. tamBé 
qualsevol altra activitat que tin-
guin zones classificades amB risc 
d’incendi i explosió, regulat per la 
Itc-29 deL regLament eLectrotècnIc 
de baIxa tensIó. rd/842 de 2002. 

• tots eLs enLLumenats exterIors, 
púbLIcs (ajuntaments) o prIvats 
(comunItats de propIetarIs).

• LocaLs muLLats amb més de 25 kW. 

• pIscInes I fonts accessIbLes de 
més de 10 kW. 

• ...

En qualsevol dels supòsits indicats, cal 
que el titular es posi en contacte amb 
l’Entitat d´Inspecció i Control (EIC) i 
sol·liciti la inspecció corresponent per 
a l’obtenció de l’esmentat Certificat 
d’inspecció periòdica, que té una valide-
sa de cinc anys. Perquè es pugui emetre, 
s’ha de presentar a l’EIC una còpia del 
contracte que s’ha d’establir entre el ti-
tular i una empresa elèctrica de mante-
niment de les instal·lacions, que estigui 
autoritzada pels Serveis d’Indústria de 
la Generalitat de Catalunya.

S’ha de considerar també que la norma-
tiva requereix que el titular de qualsevol 
activitat disposi del document justificatiu 
de legalització de la instal·lació (butlle-
tí elèctric, per exemple), aquell que en el 
seu moment es va fer servir per contrac-
tar el subministrament amb la compan-
yia elèctrica. En algunes ocasions es pot 
donar el fet que, per diferents circums-
tàncies, aquest document no es tingui o 
no es trobi. Si fos així, l’EIC pot emetre 
un certificat especial equivalent, amb va-
lidesa indefinida, seguint el procediment 
regulat als efectes per la Instrucció 
10/2005 del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Cata-
lunya. 

Per acabar, cal dir que l’Entitat 
d’Inspecció i Control, així com les em-
preses mantenidores elèctriques autorit-
zades, disposen de la informació i ajuda 
per tal d’assessorar particularment sobre 
les necessitats i la metodologia més ade-
quada i específica per a cada empresa/
activitat que es trobi afectada.

Ramon Moya Corral
Enginyer tècnic industrial

TÜV Rheinland
Entitat d’Inspecció i Control
ramon.moya@es.tuv.com 
www.tuv.es
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Les coses canvien i ara és moment 
de les adaptacions, les transforma-
cions i els encaixos necessaris per 
situar-nos en un context que es pre-
veu diferent i sobretot desconegut.

Potser era millor deixar-ho pel final 
però, encarem-ho directament, tenim 
una crisi profunda i cada vegada amb 
més claredat m’apunto als que creuen 
que és una crisi estructural, més enllà 
de l’aspecte econòmic.

si saBem qui som i podem tenir 
una petita espurna de sapiència 
i entreveure cap on va tot això 
-I fIns aquí eL coL·LectIu deLs 
aparelladors i arquitectes 
tècnics crec que podem arriBar-
hi-, és doncs el moment 
d’apostar decididament pel 
nostre futur i diBuixar-nos un 
camí a seguIr, sempre endavant.

I com es fa això des de la posició de 
tècnics del sector de la construcció, 
l’edificació, l’urbanisme i la rehabilita-
ció?
Doncs adaptant-nos amb rapidesa als 
canvis que van apareixent dia a dia, de 
forma accelerada, i que ens vénen per 
totes bandes, a tots. Canvis en el sis-
tema financer, canvis en la relació amb 
els clients, canvis en la visió general 
del món per part de la societat, canvis 
en les normatives del sector, canvis en 
les lleis generals, canvis i més canvis, 
fins i tot en el sistema educatiu, per 
tot arreu... Per tant, no val a badar i cal 
en cada moment ser prou flexible per 
adaptar-se i prou professional per millo-
rar el present i encarar el futur.
En tot aquest context, que és molt bo-
nic de dir i on les paraules van més 
de pressa que els fets, el Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Barcelona (CAATB) ha iniciat petits 
passos en aquesta direcció.
El mes de febrer passat varen quedar 
aprovats i registrats definitivament els 
nous estatuts del Col·legi, estatuts que 
s’adapten a les noves circumstàncies i 
que donen cobertura a una nova situa-
ció generada per la llei de col·legis pro-
fessionals, per la llei de l’exercici d’una 
professió o per la ben coneguda llei de 
Bolonya, que afecta els estudis univer-
sitaris d’arreu d’Europa.

COL·LEGI D’APARELLADORS
I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA
BAGES - BERGUEDÀ

Els fins ara coneguts estudis 
d’arquitectura tècnica s’adapten al 
nou marc europeu d’estudis universi-
taris, adquirint una formació de grau 
al final del cicle i millorant, doncs, 
les titulacions “tècniques” que 
s’obtenien i passant a ser titulacions 
de “grau” —quatre cursos— amb op-
ció de màsters i doctorats en la ma-
tèria.
Aquest canvi ha implicat també una 
adaptació del nom dels nous titu-
lats, per homologar-se amb Europa, 
passant a ser un titulat en Enginyeria 
d’Edificació.

Per unificar criteris en la pràctica 
de la professió, i davant de les ti-
tulacions reconegudes actualment 
d’aparellador, arquitecte tècnic i en-
ginyer d’edificació, el que ha fet el 
ministeri corresponent és establir i 
habilitar a aquests tres tipus de titu-
lats universitaris per desenvolupar la 
professió d’arquitecte tècnic, deixant 
clarament definida una professió, que 
és la que la nostra societat ja coneix.
I en aquest sentit el Col·legi ha in-
troduït en els nous estatuts un canvi 
en el seu nom que permet que els 
nous titulats, seguint Bolonya, pu-
guin quedar integrats en el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona (CAATEEB), donant cabu-
da a tots els que desenvolupen la pro-
fessió d’arquitecte tècnic i englobant 
sota un mateix paraigua tots aquells 
tècnics amb un coneixement del 
món de la construcció, l’edificació, 
l’urbanisme i la rehabilitació.

Ens preparem a consciència, ens 
adapten amb rapidesa i encarem 
el futur amb optimisme, aquest és 
el tarannà de l’arquitecte tècnic.

Joan Carles Batanés Subirana
Delegat del CAATEEB al Bages-Berguedà

Mitjançant aquestes targetes les persones que 
visitin els establiments adherits a la campanya 
podran accedir a un ampli ventall de descomp-
tes en activitats i recursos al Berguedà.

Amb l’objectiu de continuar donant la màxima no-
torietat i atractiu a la campanya gastronòmica “La 
Cuina del Berguedà”, Hostaleria i Turisme del 
Berguedà ha posat en marxa una nova iniciativa, 
materialitzada en l’edició de 15.000 targetes regal.
Mitjançant aquestes targetes, els clients que visitin 
els restaurants adherits a aquesta campanya gas-
tronòmica optaran a diferents descomptes en activi-
tats i recursos del Berguedà. 

Les targetes es distribuiran a través de les oficines de 
turisme de la Cerdanya, el Berguedà i els mateixos res-
taurants participants a “La Cuina del Berguedà”. Per 
accedir als descomptes, caldrà que les targetes tinguin 
algun dels segells d’aquests restaurants. 

la cuina del Berguedà, el millor aparador 
per a la gastronomia de la comarca

L’objectiu principal de “La Cuina del Berguedà” és 
potenciar la utilització de productes autòctons de 
qualitat, i defensar els principis bàsics i els plats de 
la cuina tradicional del Berguedà adoptant noves 
tècniques i procediments innovadors.

D’aquesta manera, la cuina del Berguedà dóna 
a conèixer els principals atractius de la cuina de 
la comarca. Per fer-ho, es posen en marxa dife-
rents accions promocionals, com ara la producció 
d’aquestes targetes o la duta a terme al Mercat de 
la Boqueria. Una altra de les novetats d’enguany va 
ser la introducció, durant els mesos de gener i fe-
brer, d’un apartat específic per a la  promoció de la 
cuina de la caça.

La Cuina del Berguedà 
edita unes targetes per 
regalar descomptes
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«La competitivitat 
és un factor 
essencial per al 
teixit econòmic i 
empresarial del 
Berguedà, cal 
impulsar-la i això 
és feina de tots» 

Albert Gendrau« 
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què fa un veterinari Berguedà 
com a gerent de la patronal 
foment del treBall?
Treballar! De totes maneres ni la condi-
ció de veterinari ni la de berguedà tenen 
a veure amb la meva ocupació actual.

quIn ha estat eL camí que ha hagut 
de seguir per arriBar on és ara?
Després d’estudiar veterinària vaig 
formar-me en direcció d’empreses a 
ESADE, també ho vaig fer en direcció 
d’associacions a la George Mason, una 
universitat pública de Washington DC de 
prestigi en aquest àmbit. Vaig estar tre-
ballant durant uns anys en associacions 
empresarials sectorials, després vaig fer 
el salt a l’empresa privada. I estant a Gas 
Natural va ser quan se’m plantejà l’opció 
de venir a Foment del Treball encara no 
fa un any. 

tenint en compte que per als 
estudiants de fora de Barcelona 
formar-se té un plus de 
dificultats per la distància i els 
transports púbLIcs InsufIcIents, 
LI ha estat dIfícIL arrIbar on és 
ara?
Personalment m’ho miro en sentit con-
trari. El fet d’estudiar fora de casa és 
molt enriquidor, encara més quan ho fas 

en una cultura diferent. Al llarg del temps 
he anat valorant més l’experiència de 
vida, les relacions i contactes personals, 
etc., que adquireixes en l’etapa formati-
va que no pas els coneixements me-
rament tècnics adquirits a les aules. Si 
m’hagués quedat a estudiar a la meva 
ciutat d’origen sense viure fora de casa 
possiblement no estaria on estic.

com veu la situació general de la 
comarca?
Al marge, que és molt dir, de la situació 
econòmica general actual, crec que el 
Berguedà ha canviat molt en els darrers 
trenta anys i, en general, ha estat un pro-
grés positiu que, en moments de crisi 
com l’actual, ha de saber aprofitar per 
mitigar els efectes negatius i poder sor-
tir-ne tan bon punt arribi la recuperació.

en l’àmBit empresarial és 
competitiu el Berguedà?
En termes relatius a altres comarques si-
milars de la Catalunya interior, el Bergue-
dà no està mal situada en el rànquing, tot 
i que en trobaríem de més ben posicio-
nades. La competitivitat és un factor es-
sencial per al teixit econòmic i empresa-
rial de la comarca, cal impulsar-la. I això 
és feina de tots.

què li caldria per ser-ho o ser-ho 
més?
Entenc que pel que fa a infraestructures, 
la progressió ha estat bona i l’E9 és una 
via de comunicació interessant logística-
ment. Pel que fa a serveis auxiliars i qua-
lificació potser es podria millorar. 

el president de foment, joan 
rossell, ha dit a Berga que 
espera que la crisi s’acaBi aviat 
perquè està veient molts drames. 
a la comarca, després de la 
punxada del sector immoBiliari, 
hI ha més de 2.500 persones 
aturades. quina anàlisi en fa?
Tots ho esperem, i no només per al Ber-
guedà. Temo però que, per la informa-
ció disponible que hi ha, no tindrem una 
recuperació ràpida. L’estoc de vivenda 
construïda desocupada al Berguedà pot 
fer de tap en el sector específic de la 
construcció.

hi ha persones que tenen feina, 
que coBren el mateix que fa un 
any i diuen que la recessió els 
afecta. a més dels proBlemes 
reals, hi ha psicosi de crisi?
El sou és una variable, però les persones 
tenim expectatives, més enllà del sou, 
que ens condicionen les decisions. Es 
pot cobrar el mateix però tenir menys ac-

Albert Gendrau és gerent de Foment del Treball. Aquest berguedà és Mba 
per Esade i graduat en direcció d’associacions a la George Mason University 
de Washington DC (EUA). Ha treballat a la divisió de mitjans interns filials 
de Gas Natural i a l’Associació Catalana de Fabricants de Pinso. En aquesta 
entrevista ens parla de la seva trajectòria i de com veu la comarca en uns 
moments de crisi econòmica, i amb la vista posada en la creació d’importants 
infraestructures per al seu desenvolupament futur com la construcció del 
polígon comarcal d’Olvan i l’ampliació de l’autovia des de Berga fins a Bagà.
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cés al crèdit, o que algú del nucli familiar 
es quedi sense feina, i en aquest cas no 
es tractaria només de psicosi. En qualse-
vol cas crec que objectivament la crisi hi 
és de forma prou important com perquè 
certa psicosi inicial s’hagi demostrat fo-
namentada. La manca de confiança és 
un factor que desestabilitza l’economia 
de manera important, i per aquest motiu 
cal un treball conjunt per recuperar-la.

què comportarà disposar d’un 
poLígon de 50 hectàrees a oLvan 
d’aquí a dos anys? 
És evident que comportarà disposar de 
més sòl industrial. Però seria important 
que fos això, industrial, i no tant comer-
cial com de vegades passa en alguns po-
lígons, amb el resultat que l’ocupació ge-
nerada és relativament baixa.

les empreses de fora vindran a 
instal·lar-se a la comarca?

em preocupa molt més que les em-
preses que ja hi ha ara o les ini-
ciatives de la gent de la comarca 
tinguin el suport necessari. la vin-
culació a un territori és cada vega-
da més fràgil en l’economia actual 
i el vincle que hi puguin tenir les 
iniciatives de la gent de la comarca 
dIfícILment eL tIndrà una empresa 
de fora. en aquest sentit, crec que 
la primera prioritat hauria de ser 
donar suport a allò que ja hi ha, a 
les iniciatives de la comarca i si, a 
més, es capta inversió forana, mi-
llor. 
per què és necessari que la 

carretera e-9 sigui una via 
ràpida de quatre carrils entre 
Barcelona i tolosa?
Catalunya i el corredor mediterrani for-
men un dels principals pols de desenvo-
lupament econòmic d’Europa, sempre 
que les infraestructures ho permetin. 
Parlem del Port de Barcelona com a en-
trada a Europa de la creixent producció 
asiàtica, del transport de mercaderies 
per ferrocarril i també del transport per 
carretera cap a Europa. La comunicació 
Tolosa-Barcelona farà que l’eix sigui no 
tant una comunicació de turisme de cap 
de setmana Barcelona-Cerdanya/Ando-
rra, sinó una via de transport.

després de l’arriBada de l’autovia 
a Berga, han crescut les 
oportunitats de la comarca?
Una oportunitat indubtable és la que te-
nen ara molts berguedans de desenvolu-
par-se professionalment sense deixar de 
viure a Berga. També és clar que deter-
minades iniciatives turístiques es veuen 
clarament beneficiades d’aquesta millor 
comunicació, així com també d’altres 
sectors.

el tren que vam perdre a la 
dècada deLs 70 no ens fa faLta?
El tren és un excel·lent mitjà de trans-
port, per a persones i per a mercaderies, 
tot i que també s’ha d’entendre que les 
inversions públiques s’han de prioritzar 
amb criteris de cost/benefici. Entenc que 
seria beneficiós per al Berguedà, però 
també entenc que no es pot tenir tot allò 
que seria desitjable.

el Berguedà és per viure-hi o Bé 
per treBallar-hi?
A mi, que no hi visc ni hi treballo, se’m fa 
difícil respondre, però entenc que cada 
dia s’hi viu millor i que en el futur oferirà 
més possibilitats per treballar-hi.

En termes relatius 
a altres comarques 

similars de la 
Catalunya interior, 

el Berguedà no 
està mal situada 

en el rànquing, tot 
i que en trobaríem 

de més ben 
posicionades.

Albert Gendrau , assegut al mig, entre el seu pare i la seva germana a la IV “gendrauada”.
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es planteja tornar a viure al 
Berguedà?
Avui per avui ho veig difícil.
Què en pensa de la polèmica al voltant 
de la transposició estatal sobre la directi-
va europea de la pirotècnia en les festes 
populars com la Patum?
Sincerament crec que les prioritats de la 
Unió Europea haurien de ser unes altres, 
com ara la seguretat i defensa comuna, 
que evités que hagin de ser els Estats 
Units els que ens treguin les castanyes 
del foc com en el cas dels Balcans. En la 
pirotècnia de les festes populars entenc 
que la subsidiarietat local hi és més que 
recomanable.
què diria a un jove del Berguedà 
que hagi acaBat la seva formació 
oBligatòria i hagi de triar entre 
formació professional o estudis 
superiors?
Primer, dir-li que la formació professional 
no és incompatible posteriorment amb 
els estudis superiors. Segon, que triï allò 
que més el motivi. Tercer, que si ha op-
tat per la formació professional s’esforci 
a ser un bon professional, perquè en 
l’economia actual hi tindrà més futur que 
molts titulats superiors.

un desig per al futur immediat?
En uns moments difícils com els actuals 
que no perdem la fe en les nostres pos-
sibilitats, ni com a poble ni com a perso-
nes.

exerceix d’amBaixador del 
Berguedà des del seu càrrec?
Sovint involuntàriament, però amb molt 
de gust. 

quins són els seus oBjectius 
professionals a mig termini?
Avui per avui, i encara que sembli un tò-
pic, fer el millor que pugui la feina que 
tinc a davant.

quin és el pes de les patronals 
comarcals com l’aceB?
El comarcal és un model d’associació 
empresarial molt “competitiu”, té molta 
proximitat amb les empreses del territori 
i, alhora, prou massa crítica per ser efi-
caç en els seus objectius. Pel que fa al 
pes dins de Foment del Treball, és molt 
alt, ja que, juntament amb les associa-
cions o gremis sectorials, són pròpia-
ment els socis del Foment, cúpula patro-
nal que no té un sistema de delegacions, 
sinó que es configura com una confede-
ració d’entitats. D’aquesta manera, no 
és el Foment que des de Barcelona obre 
delegacions a les comarques, sinó que 
són les pròpies entitats –com l’ACEB– 
que lliure i voluntàriament es confederen 
per tenir més influència i representativi-
tat en l’àmbit català.
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Albert Gendrau en el seu primer salt de plens  
entremig del Pere “Mula” i el seu pare
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Joan
Fígols

e n v e r n i s s a t s

Envernissats  
Joan Fígols
         
Mark’s Mobles 
Infantils i juvenils

OCU detecta substàncies tòxiques a les cases.

La fusta i el mobiliari no només es veu, també 
es respira.

La idea d’envernissats, lacats i fusta sense tòxics 
surt arran d’una reflexió que cerca ambients més 
saludables i confortables, influint directa i positiva-
ment en la vostra salut. 

Després de treballar més de 15 anys per a tots els 
sectors de fusteria i mobiliari i, sobretot, mobiliari 
infantil d’alta qualitat, vam veure que es deixaven 
de banda aspectes importants, com els gasos que 
emeten els productes un cop secs, els vernissos, 
la laca i la fusta (segons informes fets pel govern, 
associacions i metges).

Ens hem centrat en suprimir tots aquests inconve-
nients, donant la solució amb l’aplicació de produc-
tes d’alta qualitat que no emeten tòxics.
Ens centrem més en els infants i els nens perquè 
són els més vulnerables, perquè la seva habitació 
(on dormen, juguen, és a dir, on passen la major 
part del seu temps) sigui un dels llocs on tinguin el 
millor ambient i l’entorn més saludable.

Envernissats Joan Fígols / Mark’s Mobles
Puig-reig (BCN), 
C/ Montmajor, Parcela 31 
(Pol. Ind. La Sala)
Tel/Fax: 93 838 08 39

Distribuïdora d’Embalatges de Cel·lulosa Aspirada, S.L.

Distribuïdora d’Embalatges 
de Cel·lulosa Aspirada, S.L. 
Coneguda comercialment com a DECAPULP, és una empre-
sa de la nostra comarca dedicada a la fabricació de produc-
tes derivats del paper a partir de la seva recuperació. S’ha 
especialitzat en el ram de l’embalatge, donant solucions de 
transport a diferents camps, com el sector fruiter, indús-
tries de l’automoció o dels electrodomèstics. 

El mes de febrer passat va treure al mercat un curiós palet de 
cel·lulosa emmotllat tot ell de paper. És, així, un element 100 x 
100 reciclat, reciclable i biodegradable. Així doncs, estem parlant 
d’un producte sostenible ecològicament parlant. 

S’anomena PALETpulp, i de moment existeix amb una sola 
mida, 1.200 x 800 mm, amb dues entrades. Està fabricat d’una 
sola peça, o sigui, totalment tancat. Aquest model té una re-
sistència a la compressió estàticament de 1.500 kg i, dinàmi-
cament, es considera apropiat fins a 300 Kg, sempre que la cà-
rrega estigui ben repartida i sigui compacta. És lleuger i fàcil de 
manipular, a més de ser apilable i barat.
L’empresa creu que pot ser molt adequat per al transport de pro-
ductes de l’alimentació, higiènics i tots aquells que pesin poc i 
siguin compactes. 

Per tant, estem parlant d’un palet d’un sol ús, per a càrregues 
lleugeres que no estiguin a la intempèrie. Una vegada s’ha fet 
servir es por reciclar igual que un simple full de paper.

Decapulp
Ctra, C-16, km.90,5 Colònia Ametlla
08693 CASSERRES (Barcelona)
Tel. (+34) 938 228 335  ·  Fax: (+34) 938 228 869
comercial@decapulp.com 
www.decapulp.com
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Restaurant La Nau

El Restaurant La Nau posa al servei dels 
seus clients un nou menjador privat, per 
aquelles ocasions que ho requereixin.

Està pensat per acollir còmodament entre 10 i 
12 comensals.
Així doncs, podreu gaudir d’aquest nou espai, 
trucant prèviament a l’Eduard o l’Empar del 
Restaurant La Nau. 

Restaurant La Nau
Ctra. C16 Km. 84,5 
08693 El Guixaró - Casserres 
Tel. 938250012 
reservas@restaurantlanau.com

La International Society for Clinical 
Densitometry (ISCD, www.iscd.org) 
amb seu a Connecticut (USA), ha certifi-
cat recentment que el densitòmetre ossi 
que hi ha a Berga de l’empresa Erina Te-
chnology S.L. compleix els estàndards 
de qualitat òptims per a la realització de 
densitometries òssies.

El densitòmetre està ubicat al Gabinet 
Mèdic del Berguedà (carrer de Barcelo-
na, 54, de Berga) i és un aparell que es 
dedica a mesurar els nivells de minera-
lització de l’os. Està especialment indi-
cat per a aquelles persones que tenen 
risc de patir o pateixen osteoporosi, però 
permet estudiar també d’altres malalties 
relacionades amb els ossos. Fins que es 

va instal·lar aquest aparell a principis del 
2008, els malalts del Berguedà havien 
d’anar a Sabadell o a Barcelona a fer-se 
les proves.

Aquesta certificació reconeix la qualifi-
cació de la tècnica de radiologia Triana 
Bosch i de la direcció tècnica del Dr. Pere 
Mir com a expert clínic. A Espanya només 
hi ha vuit unitats amb aquestes certifica-
cions, dues d’elles a Catalunya: la del Ce-
tir de Barcelona i la d’Erina Technolo-
gy a Berga.

Segons ens explica el director tècnic del 
densitòmetre de Berga, el Dr. Pere Mir, 
l’objectiu és convertir-se en una unitat 
de referència en tot l’eix dels Pirineus i 

prepirineus. Exposa que a diferència 
d’altres densitòmetres més antics, 
el de Berga disposa de la possibilitat 
de realitzar densitometries del braç, a 
més de les conegudes de la columna 
i del maluc, fet que li dóna molta més 
fiabilitat i possibilitat d’oferir tot tipus 
d’estudis. 

Erina Technology S.L.
Gabinet Mèdic del Berguedà
Barcelona, 54
08600 Berga (Barcelona)
Tel. 93 822 07 07
erinatech@hotmail.com

Una empresa sanitària berguedana rep el reconeixement 
internacional de la Societat Americana de Densitometries Òssies

ERINA TECHNOLOGY, S.L.
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{donar suport al desenvolu-
pament de projectes innova-
dors que  permetin augmentar 
la competitivitat de les pimes. 

Beneficiaris i requisits
Petites i mitjanes empreses, amb esta-
bliment operatiu a Catalunya, que tinguin 
una activitat industrial o de serveis de la 
indústria. 

tipologia de projectes 
Innovació: 
Introducció d’un nou producte (bé o ser-
vei) o la seva millora significativa, nou 
procés, nou mètode de comercialitza-
ció o nou mètode organitzatiu que aporti 
avantatges competitius a l’empresa. 

Sistematització del procés de R+D+i: 
Implantar un nou model de sistematit-
zació del procés de R+D+i i certificar-se 
d’acord amb la norma UNE 166.002 

Innovació en col·laboració: 
Projectes innovadors on col·laboren (rea-
litzant-lo i finançant-lo) com a mínim tres 
empreses independents, relacionades 
per la cadena de valor. 

innoempresa: 

Despeses subvencionables:
Col·laboracions externes: fins al 50% de  –
les despeses externes d’assessorament. 

Inversions materials o immaterials: fins  –
al 15% (petita empresa) i al 7,5% (mitja-
na empresa) 

{ {ajuts per analitzar la viaBilitat 
empresarial de projectes de Base 
tecnoLògIca que necessItIn L’ús de 
tecnologies, o coneixements des-
envolupats a partir de l’activitat 
investigadora, i que presentin un 
component tecnològic diferencial 
i de risc com a Base del seu model 
de negoci.

projectes que permetin desenvolupar no-
ves oportunitats de negoci amB un canvi 
de la Base competitiva, estratègica i es-
tructural de l’empresa, per tal d’iniciar 
activitats no haBituals i garantir-ne la 
viaBilitat econòmica a curt termini.

Beneficiaris i requisits:
Empreses de creació recent (<1any) o 
persones físiques amb 
projectes de negoci de base tecnològica.

despeses suBvencionaBles 

Col·laboracions externes  –
d’assessorament per a l’anàlisi de 
viabilitat, assessorament jurídic, le-
gal i comptable per a la creació de 
l’empresa, material fungible no inventa-
riable.  

Fins al 100% de despesa subvencio- –
nable del projecte amb un màxim de 
20.000 € per projecte.  

Beneficiaris:
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que 
tinguin una activitat industrial o de serveis a la indús-
tria.

fases del projecte: 
Canvi estratègic: 
Realització d’un Pla de Negoci.

Canvi estructural: 
Implantació de les accions definides al pla estratègic 
previ. 

tipus d’ajut
Canvi estratègic: 
Fins al 75% de l’import de l’estudi amb un màxim de 
60.000 €.

Canvi estructural: diferents percentatges en funció 
de la despesa/inversió, amb un màxim de 100.000 €.

gènesi: noves oportunitats de negoci: 

actiu |  Ajuts i Subvencions

Petita 
Empresa

Mitjana 
Empresa

Innovació 30.000 € 60.000 €

Sistematització del procés R+D+i 10.000 € 20.000 €

Innovació en col·laboració 100.000 €

Inversions mínimes 
subvencionables: 
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{

{

{ajuts per a projectes d’inversió
realitzats a catalunya  
considerats d’alt impacte, com 
noves activitats empresarials, 
econòmicament i tecnològica-
ment sòlides, que generin  
ocupacIó I rIquesa aL país.  

ajuts per realitzar projectes empresarials 
de recerca industrial i desenvolupament ex-
perimental en forma de nuclis que compor-
tin l’oBtenció de productes i processos nous 
o millorats tecnològicament respecte als 
ja existents. els projectes han de tenir un 
mínIm subvencIonabLe de 600.000 €.

inversions d’alt impacte: 

LínIes de fInançament:

nuclis d’innovació: 

Beneficiaris i requisits
Empreses amb projectes d’inversió mínima 
d’1 M d’€ o bé amb projectes de generació 
d’un mínim de 15 llocs de treball nous. 

tipus d’ajut: 
En el cas de subvencionar-se el projecte 
d’inversió: fins al 10% de la inversió sub-
vencionable, que es podrà incrementar en 5 
punts en el cas de PIMES, i amb un màxim 
de 200.000 €.

En el cas de subvencionar-se la contractació: 
fins al 10% dels costos laborals del personal 
que es contracta per al projecte, que es po-
drà incrementar en 5 punts en el cas de PI-
MES, i amb un màxim de 200.000 €.
També es pot donar una combinació d’ajut 
pels dos conceptes. 

LínIes r+d:
Préstecs a 0% d’interès per grans projectes 
empresarials de R+D de més d’1 M d’€ i per 
finançar la instal·lació d’empreses en parcs 
tecnològics.  

LínIa medIacIó r+d+I:
Préstec en condicions preferents per a pro-
jectes d’innovació de menys d’1 M €, a tra-
vés d’entitats financeres.

LínIa Icf – cIdem:
Préstec en condicions preferents, per fi-
nançar projectes d’inversió que fomentin la 
modernització tecnològica industrial i la in-
dustrialització de projectes de recerca, des-
envolupament i innovació (R+D+i).

Beneficiaris
Nuclis cooperatius: projectes presentats de manera conjun-
ta per agrupacions d’empreses (mínim dues empreses priva-
des, no vinculades) amb personalitat jurídica pròpia o consor-
cis d’empreses regits per un document. 

Empreses individuals, si dins la despesa subvencionable 
acceptada hi ha una subcontractació mínima del 40% a em-
preses, centres públics i privats de recerca i tecnològics (que 
hauran de constar com a entitats subcontractades).

despeses suBvencionaBles 
Despeses de personal propi i contractat. –
Col·laboracions externes. –
Despeses d’adquisició d’equipaments, instrumental i mate- –
rial inventariable. En el cas de PIMES, despeses de registre 
de drets de propietat industrial i propietat intel·lectual. Altres 
despeses d’adquisició de material no inventariable, subminis-
traments i similars. 

tipus d’ajut 

Els ajuts seran a fons perdut i en línies generals poden arribar 
als següents percentatges: 

Petita 
Empresa

Mitjana 
Empresa

Gran 
Empresa

Recerca industrial 70% 60% 50% 

Desenvolpament 
experimental 45% 35% 25% 

calendari
terminis de presentació:

Innoempresa: del 8 d’abril al 14 de maig.
 
Gènesi: 
Primer termini: del 8 d’abril al 7 de maig.
Segon termini: del 15 de maig al 30 de juny.
Tercer termini: del 15 de setembre al 15 d’octubre.

Noves oportunitats de negoci: 
Primer termini: del 15 d’abril al 28 de maig.
Segon termini: de l’1 de setembre al 15 d’octubre.

Inversions d’alt impacte: 
Primer termini: del 8 d’abril al 30 d’abril.
Segon termini: del 4 de maig al 30 de juliol.
Tercer termini: de l’1 de setembre al 29 d’octubre.

Nuclis d’innovació: del 8 d’abril al 6 de juny.
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“Les últimes notícies de L’ACEB.”
actiu |  l’Altaveu

La seguretat a 
l’empresa
Unes quaranta persones van assis-
tir l’11 de febrer passat a la xerra-
da organitzada per l’ACEB a petició 
dels seus associats sobre la segu-
retat a l’empresa. 
L’entitat va convidar representants 
dels Mossos d’Esquadra. Els ponents 
van ser l’inspector Eduard Cuenca, 
cap de la comissaria del Berguedà, el 
sergent Enric Bonvehí, cap del grup 
d’Investigació, i Pep Fornell, cap de 
l’oficina de Relacions amb la Comu-
nitat. Els responsables de la policia 
catalana van informar sobre els siste-
mes de protecció contra la intrusió, els 
sistemes de forçament, els d’intrusió, 
com poden inutilitzar els sistemes de 
detecció els lladres, les mesures de 
seguretat que es poden aplicar a les 
empreses i la prevenció integral de les 
indústries i els negocis. L’acte es va 
celebrar l’11 de març.

El paper dels 
gestors i  
assessors
Els assessors i els gestors són una 
figura cabdal per donar suport a 
les empreses, i més en èpoques de 
crisi com l’actual. Així ho va expli-
car en Joaquim Trigo, economista 
i director executiu de Foment del 
Treball. 
En la seva intervenció, Trigo va expo-
sar el gran creixement de funcionaris 
que ha viscut Catalunya en els darrers 
temps i va explicar que l’estructura de 
les administracions creix de manera 
poc proporcionada i que s’està sobre-
dimensionant.  També va assegurar 
que el Govern central no aplica mesu-
res efectives per lluitar contra la crisi, 
cosa que sí que han fet altres països 
europeus com Alemanya o França. 
La xerrada va tenir lloc el 23 de febrer 
passat.

L’ACEB participa 
en el Fòrum de 
la formació i 
l’ocupació.
Els dies 26 i 27 de març es va ce-
lebrar el Fòrum de la formació i 
l’ocupació de Berga. 

El certamen va tenir lloc al pavelló vell 
de la ciutat i hi van prendre part prop 
de trenta centres de formació i ocupa-
cionals de la comarca, així com també 
de comarques veïnes. 

Aquest certamen anava adreçat a es-
tudiants de quart curs d’ESO i de se-
gon de batxillerat i a persones que 
busquessin feina o estiguessin inte-
ressades en millorar laboralment o vol-
guessin completar la seva formació.

Entre els expositors hi va ser present 
l’Associació Comarcal d’Empresaris 
del Berguedà (ACEB).

Joan Rosell  
parla amb els 
empresaris  
berguedans
El president de la patronal catala-
na Foment del Treball, Joan Rosell, 
va fer estada a Berga el dia 9 de fe-
brer.
Rosell va reunir-se a la seu de l’ACEB 
amb una vintena d’empresaris de la 
comarca encapçalats per Josep Fígols, 
el seu homòleg berguedà. Es tractava 
d’una sessió plantejada com un inter-
canvi d’idees i dedicada a les petites 
i mitjanes empreses de la comarca. 
El tema central de la intervenció de 
Rosell, així com també dels empresa-
ris berguedans, va ser les conseqüèn-
cies de la crisi econòmica en el teixit 
industrial. La manca de liquiditat que 
pateixen les  indústries per desenvo-
lupar els seus projectes va ser un dels 
temes centrals de la sessió.
En aquesta visita, Joan Rosell va po-
der conèixer les instal·lacions de 
l’Associació Comarcal d’Empresaris 
del Berguedà. L’entitat va estrenar el 
seu local el juliol de l’any passat, però 
fins enguany no l’havia pogut visitar.

Empresaris berguedans reunits amb Joan 
Rosell a la seu de l’ACEB.

Stand de l’ACEB al fórum.
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Jornada col·loqui: 
“Novetats  
legislatives en 
matèria de  
Seguretat Social 
2009”, dia 10 de 
març.
A la jornada organitzada per Ase-
peyo amb la col·laboració de 
l’Associació Comarcal d’Empresaris 
del Berguedà, s’exposaren les da-
rreres novetats legislatives que 
afecten la Seguretat Social, entre 
les quals destaquen: les modifica-
cions en la cotització, les presta-
cions per incapacitat temporal i el 
sistema Bonus Malus entre altres.  

El Sr. Jacint Sabata, Director 
d´Asepeyo en  el C.A. Berga, va inau-
gurar la jornada que va comptar amb 
la ponència del Sr. Antoni Benavides 
Vico, inspector de Treball de la Segu-
retat Social, professor de la Universi-
tat Ramon Llull de Barcelona i membre 
del Tribunal Laboral de Catalunya.
Hi van assistir més de 65 persones, 
amb la representació d’un gran nom-
bre de col·laboradors de les zones del 
Berguedà i Cerdanya i representants 
del teixit empresarial.

L’ACEB acull una 
jornada sobre 
conciliació  
laboral
Conciliació i nous usos del temps, 
reptes de futur. Aquest va ser el 
lema de la jornada organitzada el 
12 de març passat pel Consell  
Comarcal del Berguedà, que va 
celebrar-se a les instal·lacions de 
l’ACEB. 

En el marc d’aquestes jornades es van 
celebrar dos tallers. El primer, sobre 
les bones pràctiques en l’aplicació de 
mesures de conciliació a les empre-
ses. Es va partir de la premissa que 
aquesta porblemàtica afecta majori-
tàriament les dones i que, malgrat que 
la llei estableix mesures per facilitar la 
conciliació, no pot definir com  aplicar-
les per la diversitat de casos i perso-
nes. 

En aquest taller també es va constatar 
la poca experiència de conciliació a les 
empreses de la comarca i es va apun-
tar que el teletreball pot ser una bona 
opció per avançar en aquest camp. El 
segon taller va tractar dels reptes de 
conciliació al món rural.

Alguns dels assistents a la jornada.

Oportunitats 
d’inversió en 
temps de crisi
Oriol Dalmau, sotsdirector general 
i director financer de Caixa Manre-
sa, i Ramon Alonso, vicepresident 
d’Strategic Investments Advisors 
Group, van oferir una xerrada a l’ACEB 
sobre les oportunitats d’inversió en 
temps de crisi. Dalmau va parlar sobre 
l’actual entorn econòmic i  l’estratègia 
d’inversió a seguir pels empresa-
ris de cara a aquest 2009. Pel que 
fa a l’Alfonso, va explicar com s’ha 
d’invertir en un context d’incerteses. 
Aquest acte es va celebrar el 18 de 
febrer.

El secretari  
general de CDC, 
Felip Puig, 
s’entrevista amb 
empresaris.
El secretari general adjunt de Con-
vergència Democràtica de Catalunya 
(CDC), Felip Puig, es va entrevistar, 
el 20 de març passat, amb els inte-
grants de la Junta de l’ACEB, així com 
també amb una desena d’empresaris 
berguedans que li van fer avinent la si-
tuació de crisi que també viu el teixit 
econòmic de la comarca. En Puig va 
defensar la necessitat d’inloure el Ber-
guedà en un pla de dinamització in-
dustrial català. 
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El Departament d’Educació, per mitjà de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, cada any fa la convocatòria  oficial 
per a l’acreditació de les competències professionals de determinats cicles formatius i per a l’avaluació dels corresponents 
crèdits formatius, perquè les persones que no han cursat aquests ensenyaments però que mitjançant l’experiència profes-
sional, o determinades vies no formals de formació, han adquirit la mateixa competència professional puguin obtenir els tí-
tols de tècnic/a auxiliar i de tècnic/a superior de determinats cicles formatius de la formació professional.

Acreditació de les competències
professionals

actiu  |  l’Asterisc

l’acreditació de les competències 
consta de la fase d’orientació i de 
la fase d’avaluació.

L’avaluació dels crèdits formatius és 
el procés que cal seguir per superar els 
crèdits formatius que configuren un currí-
culum formatiu i que permeten l’obtenció 
d’un títol de formació professional.
Les persones que obtinguin el reconeixe-
ment d’una o més unitats de compe-
tència estan exemptes de fer les proves 
d’avaluació dels crèdits associats direc-
tament a les unitats de competència del 
corresponent cicle formatiu.

El procés d’acreditació de les competèn-
cies professionals té dues fases conse-
cutives:

la fase d’orientació – , en què les perso-
nes interessades reben informació i as-
sessorament; les persones que hagin 

seguit tota aquesta fase reben un cer-
tificat d’orientació sobre l’acreditació de 
competències.
la fase d’avaluació – , en què els aspirants 
han d’evidenciar les seves competències 
professionals; un cop acabada, els cen-
tres lliuraran un certificat d’acreditació a 
les persones que hagin acreditat alguna 
competència. Per a inscriure’s en aquesta 
fase, cal haver seguit prèviament la fase 
d’orientació del mateix cicle formatiu en 
aquesta convocatòria o en anteriors. 

Qui ho pot demanar
Treballadors amb experiència i/o forma-
ció professional en un sector productiu 
determinat, que no tenen cap certificat o 
títol oficial sobre la tasca que desenvolu-
pen, per tal de demostrar la seva compe-
tència i/o la seva formació.
Requisits per poder sol·licitar-ho
Per inscriure’s al procés d’acreditació 

de competències professionals cal tenir 
com a mínim 18 anys.
A més del requisit d’edat, tothom ha de 
reunir algun dels dos requisits següents:

tenir  – experiència laboral mínima de 
dos anys en el sector productiu relacio-
nat amb el cicle formatiu del qual es vo-
len acreditar les unitats de competència 
del títol, desenvolupant activitats pro-
fessionals de l’àmbit de treball del cicle 
formatiu. 

haver finalitzat  – estudis professionals, 
degudament certificats, amb continguts 
i objectius relacionats amb les activitats 
professionals desenvolupades en el sec-
tor professional i amb el cicle formatiu 
del qual volen acreditar les competèn-
cies professionals. Per acreditar aquests 
estudis, cal presentar una fotocòpia del 
títol, diploma o certificat de finalitza-
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ció dels estudis, on consti el centre que 
l’expedeix i un document, segellat pel 
centre que ha impartit els estudis, que 
certifiqui els continguts i les durades. 

Per inscriure’s al procés d’avaluació dels 
crèdits formatius caldrà disposar prè-
viament dels requisits acadèmics per a 
l’accés als corresponents títols de grau 
mitjà o grau superior.

Activitats agràries Explotacions agrícoles intensives GM

Jardineria GM

Activitats físiques i esportives Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural GM

Activitats maritimopesqueres Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell GM

Pesca i transport marítim GM

Navegació, pesca i transport marítim GS

Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell GS

Administració Gestió administrativa GM

Secretariat GS

Comerç i màrqueting Comerç GM

Comerç internacional GS

Gestió comercial i màrqueting GS

Electricitat i electrònica Equips i instal·lacions electrotècniques GM

Equips electrònics de consum GM

Fabricació mecànica Mecanització GM

Soldadura i caldereria GM

Hoteleria i turisme Cuina GM

Serveis de restaurant i bar GM

Informació i comercialització turístiques GS

Imatge personal Perruqueria GM

Informàtica Explotació de sistemes informàtics GM

Administració de sistemes informàtics GS

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques GS

Manteniment de vehicles autopropulsats Electromecànica de vehicles GM

Manteniment i serveis a la producció Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de 
línies GM

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció 
de calor GM

Prevenció de riscos professionals GS

Química Operacions de fabricació de productes farmacèutics GM

Fabricació de productes farmacèutics i afins GM

Indústries de procés químic GS

Sanitat Cures auxiliars d’infermeria GS

Farmàcia GM

Laboratori de diagnòstic clínic GS

Audiopròtesis GS

Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sociosanitària GM

Educació infantil GS

Web per poder consultar més informació: http://www.gencat.cat/educacio/icqp

Relació de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i de Grau Superior (CFGS) que es poden fer per 
acreditar competències, convocatòria 2008-2009

Per a més informació podeu  
dirigir-vos a:

Consell Comarcal del Berguedà
Oficina de Joventut
C/ Barcelona, 49, 3r   
08600 Berga    
Tel. 93 821 35 53
Horari de 8 a 3, de dilluns a divendres
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La crisi econòmica actual ha compor-
tat un col·lapse a la totalitat dels sec-
tors industrials, i ha afectat també la 
indústria de la primera transformació 
de la fusta (serradores, fabricació de 
taulers i paper), amb una baixada de 
la demanda de fusta de més d’un 30% 
(fusta de construcció, embalatge, pa-
per i mobles). 

Com a resultat d’aquesta davallada del 
consum de fusta, trobem la majoria dels 
patis de fusta de les serradores plens de 
fusta acumulada, tant amb tronc com se-
rrada. Aquest excés d’estoc en les em-
preses és el que ha originat en els últims 
mesos el tancament temporal d’entrades 
de troncs per part de fàbriques de tauler, 
de paper i serradores.
Però dins d’aquest context econòmic 
global, que afecta igual totes les activi-
tats industrials, la situació econòmica del 
sector de la fusta s’ha vist agreujada pels 
efectes de les nevades i les ventades 
que han tingut lloc al sud d’Europa a fi-
nals de 2008 i principis de 2009.

els efectes a catalunya i frança
A Catalunya, a finals de 2008, les fortes 
nevades a cotes més baixes d’on habi-
tualment es produeixen van causar des-
trosses en més de 25.000 ha de bos-
cos, principalment a les comarques de 
la Garrotxa, el Ripollès, Osona i la Selva. 
Poc després, a finals de gener de 2009, 
ventades de força molt superior a la que 
estan acostumats a suportar els nostres 
boscos va causar més danys, principal-
ment al Baix Llobregat, l’Anoia i l’Alt Penedès. 
En total es calcula que aquests fenò-
mens meteorològics han afectat en-
tre 150.000 i 180.000 metres cúbics de 
fusta, que suposen aproximadament un 
40% del consum anual de la indústria ca-
talana de la fusta.
Però la zona més danyada per les fortes 
ventades va ser el sud de França, con-
cretament a les Landes, on la força de la 

tempesta Klaus ha afectat més de 50 M 
de metres cúbics de fusta.

situació desfavoraBle
Les inclemències del temps, doncs, han 
arribat en un dels moments més desfa-
vorables per al conjunt del sector fores-
tal, ja que a la forta crisi econòmica que 
pateix la indústria de la primera transfor-
mació −que ha provocat una forta limi-
tació a l’hora d’absorbir la fusta caiguda 
a Catalunya per les tempestes i la neu−, 
s’hi afegeix la gran oferta de fusta que 
es produirà des de França, molt superior 
a la demanda actual.
El govern francès, davant la catàstrofe 
que s’ha produït en les més de 300.000 
hectàrees dels boscos francesos, ha 
reaccionat ràpidament, i ha aprovat un 
paquet de mesures contundents per ga-
rantir la mobilització de tota aquesta fus-
ta, aportant un total de 1000 M d’euros 
en ajudes a la propietat, els treballs i el 
transport. 
L’inconvenient, però, és que amb aques-
tes ajudes s’assegura el subministra-
ment de fusta amb tronc a les indústries 
de fusta franceses a preus tan baixos 
que estan provocant la caiguda en picat 
dels preus de mercat de la fusta serrada, 
tant a França com a l’Estat espanyol.

L’efecte d’aquest excés d’oferta no no-
més repercuteix directament sobre el 
teixit industrial de la fusta a Catalunya, 
fent-ne perillar la seva existència, sinó 
que també té efectes directes i indirec-
tes sobre la gestió i la conservació dels 
boscos catalans.

el futur del sector forestal
Per una banda, la futura invasió de fusta, 
tant de fusta amb tronc com serrada, a 
preus per sota dels actuals, impossibili-
ta la compra de la fusta catalana, ja que 
els elevats costos d’extracció i transport 
fa que no pugui competir amb la france-
sa. Això, ha provocat una paralització to-

tal de les explotacions forestals catala-
nes, que es preveu que pot durar de dos 
a tres anys, deixant els nostres boscos 
sense gestió durant aquest període i les 
empreses silvícoles a l’atur.

Per altra banda, amb el sector silvíco-
la aturat, no només la gestió esdevé in-
viable, sinó que impossibilita l’extracció 
de la fusta afectada per les tempestes 
i les nevades a Catalunya. Aquesta fus-
ta cal que es retiri dels boscos abans de 
l’època de risc d’incendi i de prolifera-
ció de plagues a la primavera per garantir 
l’estat de salut dels nostres boscos.
Les actuacions adoptades des del Go-
vern de la Generalitat han estat, de mo-
ment, un pla d’ocupació de 1000 perso-
nes amb un cost estimat de més de 8 M 
d’€, i la publicació des del Centre de la 
Propietat Forestal d’una ordre d’ajuts per 
danys produïts per vent, neu i sequera 
d’1 M d’€. 
Aquestes mesures, però, són del tot in-
suficients, ja que per una banda el pla 
d’ocupació no ha estat orientat a la con-
servació dels llocs de treball dels pro-
fessionals del sector i, per altra banda, 
s’observa un desequilibri pressupostari 
en la quantitat destinada a l’ordre d’ajuts 
per danys, totalment insuficient per ges-
tionar les 25.000 hectàrees afectades 
pels fenòmens meteorològics.

Així doncs, el sector forestal necessita 
l’enfortiment de la indústria de la fusta 
a Catalunya, tant per garantir l’activitat 
forestal als nostres boscos com per con-
servar els més de 3000 llocs de treball 
que el sector genera, entre la indústria i 
les empreses de treballs i transport fo-
restal. Calen, doncs, mesures urgents 
per mobilitzar la fusta afectada i per en-
fortir un sector profundament tocat per 
la crisi que en garanteixi el futur.

Iolanda Domenjó i Espada
Departament Forestal
Serradora Boix S.L.

Sector forestal.
La crisi econòmica global
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L’ abocador 
de Font Ollera

Recentment han finalitzat, a l’indret 
de Font Ollera, les obres d’adequació 
del dipòsit controlat de residus mu-
nicipals de la comarca del Berguedà, 
que han permès que aquesta comar-
ca disposi d’unes instal·lacions aptes 
i segures, adequades a l’actual legis-
lació per poder rebre residus no es-
pecials.

L’octubre de l’any 1996 es finalitzaren les 
obres del primer dipòsit controlat que, 
conjuntament amb la seva entrada en 
servei, permeté el tancament de l’antic 
abocador que hi havia al mateix indret. 

Des del seu inici, tant per part de les ad-
ministracions europees com les del nos-
tre país, són diverses les normatives que 
han anat aprovant en relació amb els di-
pòsits controlats de residus, per tal de 
millorar-los i sobretot per tal d’augmentar 
l’exigència en les mesures correctores 
per emprendre. La normativa ha pre-
vist un termini d’adequació per tal que 
aquestes instal·lacions compleixin les no-
ves disposicions.

Un cop redactats els projectes corres-
ponents, el gener de 2008 es proce-
dí a l’inici de les obres per tal d’adequar 
les instal·lacions existents. Aques-
tes obres han consistit bàsicament en 
les actuacions que s’indiquen a conti-
nuació: ampliació de la zona de depo-
sició de residus, recollida i tractament 
de gasos, ampliació de la capacitat 
d’emmagatzematge dels lixiviats, cons-

trucció d’una bassa d’aigües pluvials 
contra incendis, implantació d’una plan-
ta de transferència de matèria orgànica, 
segellament parcial de la part frontal de 
l’abocador, millora d’accessos, comple-
mentació de la xarxa de piezòmetres de 
control, estació meteorològica i altres 
obres complementàries. 

Mitjançant les obres executades, actual-
ment el dipòsit controlat del Berguedà 
compleix la normativa vigent i disposa 
de la totalitat de mesures correctores 
que cal portar a terme en instal·lacions 
d’aquesta tipologia, que s’han reflectit 
en el tràmit d’obtenció de l’autorització 
ambiental.

Amb aquesta actuació, que ha estat cofi-
nançada per la Unió Europea en un 80%, 
i la resta per l’Agència de Residus de Ca-
talunya, que ha tingut un import aproxi-
mat d’1,6 milions d’euros, la comarca del 
Berguedà disposa d’unes instal·lacions 
que permetran que pugui dipositar-se la 
fracció no valoritzable dels residus mu-
nicipals (fracció resta, reduint l’aportació 
de matèria orgànica), per a un període 

aproximat de vint anys. 
Cal fer esment que, a poc a poc, a la 
comarca s’ha anat incrementant el vo-
lum de recollida selectiva, des que l’any 
1994 es procedí inicialment a la recolli-
da d’envasos, paper i vidre. L’any 2005 
s’iniciava la recollida de matèria orgànica 
a Berga, i l’any 2007 també a Puig-reig i 
Gironella.

Aquest any també s’incorporaran a la re-
collida de matèria orgànica els munici-
pis de la Pobla de Lillet, Guardiola, Bagà, 
Cercs, Avià, Casserres i Olvan, de mane-
ra que es preveu que a finals d’any la po-
blació servida serà aproximadament de 
37.000 habitants, pràcticament un 90% 
de la població total de la comarca. Amb 
l’ampliació d’aquest servei, es preveu 
que la fracció resta que s’abocarà al di-
pòsit podrà a poc a poc reduir-se, fet que 
permetrà millorar la vida útil del dipòsit 
controlat.

Xavier Masip i Otzet
Enginyer de camins

Director d’obra Serveis tècnics del Consell co-
marcal del Berguedà
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Obrir un càmping a Berga l’any 1984 de-
via ser com practicar un esport de risc…
En aquell moment només existia una 
petita instal·lació que encara avui 
funciona, a Bagà. En aquell moment 
vam ser criticats pels empresaris del 
sector del càmping perquè entenien 
que els càmpings havien de ser a la 
costa o a l’alta muntanya, al costat 
de les estacions d’esquí, i que nosal-
tres no érem ni carn ni peix. Era molt 
arriscat fer un càmping aquí perquè 
s’entenia que no era el lloc adequat 
per fer-ho. Quan nosaltres vam fer el 
càmping, va coincidir amb l’obertura 
del túnel del Cadí i la construcció de 
les variants. Saber que tindríem bons 
accessos ens va portar a fer el càm-
ping perquè el Berguedà va deixar de 
ser un cul de sac.

va ser dIfícIL?
Va ser molt complicat. Quan fas una 
nova instal·lació el més fàcil és copiar, 
però nosaltres no ho vam voler. Des del 
principi això ja va ser un càmping, un 
club esportiu, amb servei de restaura-
ció. En aquest sector no era normal que 
els càmpings fossin espais oberts al pú-
blic en general, sinó que tradicionalment 
eren espais tancats només dedicats als 
campistes. Nosaltres ens vam voler obrir.

sempre han estat de primera 
categoria?
Des del primer moment ja es van fer les 
instal·lacions per tenir aquesta qualifica-
ció.

quins serveis ofereixen?
Tenim 250 places, 95 mobile home i 24 
instal·lacions d’allotjament, amb un total 
de 104 llits. Fa uns tres anys i mig vam 
construir un espai de wellness i vam re-
novar el gimnàs. Vam fer una inversió 
de 2,3 milions d’euros per crear la zona 
d’aigües amb un circuit termal. Això ens 
va permetre augmentar el nombre de 
socis del club esportiu. Ho vam fer en el 
moment que l’Ajuntament de Berga no 
va voler que participéssim en el concurs 
per a la concessió de la piscina cober-
ta municipal. Per això nosaltres vam fer 
la nostra i fins avui ens està funcionant 
amb molt d’èxit. Tenim més de 1.000 
socis.

què suposa a nivell social 
i econòmic per al Berguedà  
l’activitat de Berga resort?
Som l’empresa que generem més rique-
sa de la comarca per la gent que portem. 
Quan les instal·lacions estan plenes po-
dem arribar a tenir 1.500 persones. Anys 
enrere, la gent que venia a casa nostra 

es compraven pisos a Berga per quedar-
s’hi a viure després de la jubilació. I de 
forma directa o indirecta donem feina a 
unes cinquanta persones.

quins són els projectes de futur?
Estem treballant per fer una ampliació. 
En un termini d’entre 4 i 5 anys preveiem 
doblar la capacitat actual. A més, volem 
fer un centre de reunions i congressos. 
El gran repte és tenir activitat de dilluns a 
divendres.

noten la crisi?
En la restauració una mica, però en 
l’allotjament no tant, o almenys no tan 
exagerat com en altres sectors. Sempre 
hem estat una activitat sense grans alts 
i baixos.

què en pensa de l’aceB?
No són prou reivindicatius. Haurien de 
tibar el carro de moltes coses. Hauria 
de ser un lobby empresarial. Crec que 
s’haurien de projectar més en l’economia 
del Berguedà.

Joan Barniol
“Som l’empresa que generem més riquesa 
de la comarca per la gent que portem”

Joan Barniol és l’administrador de la societat familiar Mas d’en Bosch, SA, 
creada l’any 1984, que va impulsar la creació del Càmping de Berga. Ara fa una 
dècada va reconvertir aquesta marca comercial en Berga Resort, amb la crea-
ció d’un centre termal. Ha estat distingit com un dels sis millors càmpings 
d’Europa i el millor d’Espanya per la qualitat de les seves instal·lacions.

Joan Barniol, fotografiat a les 
instal·lacions de Berga Resort.
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