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El Berguedà, tenim una bona 
oportunitat.

Fa tres anys que estem en crisi, els 
mitjans de comunicació cada dia ens 
donen informacions negatives, rescats a 
països, guerres, terratrèmols, tsunamis..., 
i això crea un malestar psicològic en tots 
nosaltres, fa que el nostre filtre mental 
estigui programat de forma negativa 
i qualsevol informació positiva ens 
costa de creure i acceptar, per això tinc 
ganes de parlar d’una notícia positiva i 
que podria ser un punt d’inflexió en la 
situació de la nostra comarca.  
La notícia és la presentació  
de la candidatura olímpica  
als Jocs d’Hivern del 2022,  
Barcelona - Pirineus 2022.

Les primeres reunions que s’han 
mantingut entre l’Oficina Tècnica de 
la Candidatura i representants politics, 
empresarials i socials de la nostra 
comarca del Berguedà han generat una 
sensació de gran oportunitat que no 
podem deixar escapar. 

L’actual model dels Jocs Olímpics 
d’hivern passa per una gran ciutat com 
a seu de l'esport de gel i vila olímpica 
principal (Barcelona) i la muntanya per 
a les proves de neu amb la seva vila 
olímpica (Pirineu).
Donada la nostra situació en el 
Prepirineu, amb una bona via de 
comunicació a Barcelona, el Berguedà 
pot tenir un paper important en 
aquest projecte, que ens permeti 
la modernització del nostre territori, 
construint el Berguedà del futur, una 
oportunitat per fer un salt endavant 
en infraestructures de mobilitat, de 

telecomunicacions i serveis de la nostra 
comarca. Els Jocs Olímpics poden ésser 
una oportunitat per la millora de les 
estacions d’esquí del Rasos de Peguera 
com estació familiar i d’aprenentatge de 
l’esquí. Així com de Coll de Pal amb la 
seva connexió amb la Molina-Masella.

En el moment de realitzar el projecte 
tècnic, que està elaborant la Comissió, i 
que ha de finalitzar el juliol del 2011, un 
dels cinc criteris bàsics de la candidatura 
és que en el territori hi ha d’haver 
desenvolupament econòmic. Això vol 
dir que els jocs han de ser un projecte 
dinamitzador, impulsor d’una nova 
economia basada en la innovació i el 
coneixement, així com creador d’inversió 
i de llocs de treball.

L’aportació del Berguedà podria passar 
per a fomentar l’esport d’hivern, així com 
acollir centres d’operacions i serveis 
relacionats amb l'organització i gestió 
dels jocs.

El primer pas per fer que aquest 
projecte sigui realitat, és la presentació 
de la candidatura Olímpica Barcelona- 
Pirineus 2022 a l’Assemblea del Comitè 
Olímpic Espanyol el desembre del 2012.

Tenim una bona oportunitat 
per accelerar el nostre 
desenvolupament comarcal en els 
propers anys. Hi donem tot el nostre 
suport.
 
Josep Figols – President
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TICBerguedà
El mes de setembre del 2009 es va crear 
a l’ACEB la comissió d’àmbit comarcal de 
les noves Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació al Berguedà. 

La comissió, anomenada TICBerguedà i 
actualment integrada per 13 membres, inclou a 
tots els empresaris que es dediquen a qualsevol 
activitat relacionada amb les noves Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació amb la 
finalitat d’obrir una nova via per impulsar 
“nous reptes” dins el sector TIC a la nostra 
comarca.

Com a objectius, TICBerguedà es planteja: 

Crear plans de treball, espais de reflexió i sensibilització a  —

la societat sobre l'ús de les TIC a les empreses del territori 

i donar suport a aquestes empreses per tal que esdevinguin 

més competitives i productives a partir de l'ús d’aquestes 

tecnologies. 

Actuacions comunes amb les diferents entitats comarcals  —

per al desenvolupament del sector a la comarca del Berguedà 

i la promoció d’un prestigi de marca i qualitat distintiu de les 

empreses i proveïdors de TIC pertanyents a la comissió.

Oferir suport al teixit empresarial TIC local donant a conèixer  —

els ‘recursos' que tenen disponibles a diferents nivells 

(associacions, col·legis, patronals, mapa TIC, ajudes,etc.), així 

com facilitar l'intercanvi d’experiències, problemàtiques,etc. 

entre elles. 

Debatre i promoure activitats de foment de la Societat de la  —

Informació a la comarca.

Des d'aquí, animem a totes les empreses del sector TIC de la 

comarca a formar part d’aquest projecte comú a la comarca.



Màrqueting i 
fidelització del  
client a la web:  
una aproximació

És clar –i és correcte– si per màrqueting 
entenem l'ordenació de la relació d’una 
empresa amb els seus clients –actuals i 
potencials– amb l’objectiu de treure’n el 
màxim profit. Com? 

Amb els instruments clàssics de tot manual 
de màrqueting: 

Focalitzant —  millor el propi producte o 
servei (per respondre a les necessitats 
del públic). 

Establint —  (o revisant) una correcta 
política de preus. 

Optimitzant —  la pròpia xarxa de 
distribució. 

Implementant —  una estratègia de 
comunicació eficaç.

Alhora, paraules com Internet, web,  
on-line, etc. des de fa temps estan en tots 
els debats sobre negocis, reflexionant sobre 
quin partit se’n pot treure per relacionar 
una empresa amb els seus clients: és a 

dir, per fer màrqueting. El següent text 
representa una aproximació a aquest 
tema, a partir de la convicció que la 
web representa una gran oportunitat 
per impulsar moltes modalitats de 
negoci, però que alhora no és res sense 
esforç, inversió i el necessari capital humà.

Màrqueting  
i fidelització del client
En una empresa orientada al màrqueting 
esdevé òbviament crucial la relació entre 
la mateixa empresa i el client. Més 
enllà de l’estricte intercanvi o transacció 
comercial de béns i/o serveis contra una 
remuneració, la construcció d’una relació 
estable i prolongada en el temps permet 
la creació de valor tant per a l'empresa (el 
benefici) com per al client (l’adquisició dels 
béns/serveis desitjats).

Per una empresa orientada al màrqueting, 
doncs, les estratègies de fidelització 
permeten mantenir, consolidar i possiblement 
augmentar aquesta valuosa relació amb els 
clients: es tracta de captar un nou públic, tenir 

Text: magma

En una conjuntura de contracció de mercat i augment de la 
competitivitat com l’actual, s’insisteix molt sobre l’aplicació 
d’estratègies de màrqueting. També per a la petita i mitjana 
empresa, que potser fins ara no s’havia plantejat una inversió clara 
i sistemàtica sobre aquest punt. I també per aquelles realitats 
molt orientades al món industrial, on, sovint, la major part de les 
energies es dediquen al producte, més que al mercat.

l'oportunitat d’entrar en contacte amb aquest 
públic, convèncer-lo dels avantatges de la 
nostra oferta, desplegar davant d’ell tota la 
nostra capacitat de comunicació, conservar-
lo per futures transaccions, assegurant-
nos la seva satisfacció, escoltant els seus 
comentaris i establint un fructífer intercanvi 
d’estímuls i respostes.

A la web, per què?
Abans de tot, hi ha una condició prèvia 
imprescindible. S’ha de contestar a aquesta 
pregunta: el públic objectiu del nostre 
producte/servei és majoritàriament on-line? 
És a dir: és present a la web i en fa un ús 
significatiu? Encara hi ha àmbits que, per 
edat, tarannà, capacitat adquisitiva, origen 
geogràfic, etc., no fan servir aquest mitjà. 
Una vegada aclarit això, poden existir 
diferents raons per utilitzar la web per 
fidelitzar els nostres clients. Entre aquestes 
raons considerem les següents com a més 
significatives.

Primer de tot, com tothom sap, la web 
anul·la les distàncies, i amplia de cop 
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els mercats i les possibilitats de negoci, 
fent que la col·locació geogràfica perdi la 
importància que té en el món “analògic”.

A més, mitjançant diferents tècniques, i 
gràcies a la seva naturalesa digital, la web 
permet segmentar notablement el 
destinatari per gustos, interessos, etc.  
És a dir, permet concentrar tot el nostre 
esforç de comunicació només en aquell 
sector de públic potencialment interessat, 
sense dispersar energies inútilment.

Alhora, és possible mantenir un control 
exacte sobre el nombre de contactes 
(quantes persones han vist el nostre 
missatge? Quantes hi han reaccionat?) 
i el retorn sobre la inversió (ROI) (quin 
augment de facturació em va generar una 
determinada campanya a la web?).
Com a conseqüència, l’ús de la web permet 
una notable reducció de costos, a paritat 
d’accions, si ho comparem amb els mitjans 
tradicionals.

Què es pot fer a la web 
Què es pot fer a la web per fidelitzar 
els nostres clients? Com arribem a ells? 
Com construïm doncs la nostra presència a 
la xarxa?
Són múltiples les accions a realitzar. Primer, 
es pot proporcionar informació sobre 
l'empresa, la marca, el producte/servei. A 
més, es poden implementar incentius a la 
compra (promocions, ofertes, concursos, 
etc.) i fins i tot realitzar transaccions 
comercials, mitjançant una botiga virtual.

I també es pot vetllar per la reputació de 
l'empresa (millorant-la, difonent comentaris 
o informació positiva; o defensant-la, 
rebatent eventuals crítiques o atacs, etc.).
Com a mitjans principals per vehicular 
aquestes accions considerem:

Websites —  (amb o sense botiga virtual).

E-mail màrqueting —  (butlletins, notícies 
o newsletter difoses mitjançant llistes de 
correus electrònics).

Banners, —  o anuncis publicitaris en 
altres webs amb elevat tràfic.

Xarxes socials —  (Facebook,  
Youtube, etc.).

Blogs, —  fòrums, màrqueting viral (difusió 
de notícies gràcies a un “boca-orella” 
virtual).

Classificació per tipus 
d’estratègia 
Es poden considerar dos tipus d’estratègia: 
“Pull” i “Push” (que són en realitat dos 
cares de la mateixa moneda).

L’estratègia  — “Pull” (tirar) –més 
passiva– se centra en posar a 
l’abast els continguts a oferir, amb la 
construcció d'una gran plataforma 
(típicament un website), deixant que 
sigui l’usuari el que s'hi acosti per 
iniciativa pròpia.

En l’estratègia  — “Push” (empènyer) 
–més activa– l’èmfasi es posa en 
l’esforç que fa l'empresa per arribar 
al potencial client, posant en marxa 
accions d’apropament (típicament 
l’enviament d’una newsletter o butlletí 
per e-mail, o amb accions en xarxes 
socials, etc.), per ‘provocar’ i despertar 
l’interès del client en la pròpia oferta, 
o recordar-ho periòdicament, renovant 
constantment els continguts.

Classificació  
per tipus de mitjans 
Aquesta classificació (de Francesca 
Casadei, Digital Strategist) és molt 
interessant, perquè fa reflexionar sobre la 
importància de la dinàmica d’intercanvi 
i diàleg entre empresa i públic/clients. 
Veiem-la:

“Owned media”: —  són els mitjans dels 
quals som propietaris, com el propi 
website de l'empresa.

“Bought media”: —  són els mitjans 
adquirits, comprats, com els banners 
i els anuncis en altres websites o 
capçaleres de comunicació.

“Earned media”: —  aquí hi entra tota la 
presència a la web que ens hem guanyat, 
gràcies a l’activitat que hem desplegat 
i, sobretot, a la resposta del públic a les 
nostres accions: mencions en webs, 
blogs, diaris on-line; comentaris en 
post, fòrum; fans en el Facebook, etc. 
Recordem que la recomanació d’un 
producte per part d’un altre usuari té un 
valor molt alt en termes de credibilitat, 
que cap anunci pot assolir.

El website
El website és com el camp base per als 
alpinistes, és la plataforma de referència, 
i el lloc on l’usuari (que tant ens costa que 
hi arribi!) pot trobar tota la informació. 
Aquesta plataforma, per ser eficaç, hauria 
de ser: exhaustiva (hi és tot el que es pot 
saber); actualitzada (tota la informació 
més recent); organitzada (fàcil de trobar i 
entendre).
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Destacats 

La web representa una gran  —
oportunitat, però no és res 
sense esforç, inversió i el 
necessari capital humà.

Fidelització: mantenir,  —
consolidar i possiblement 
augmentar una valuosa relació 
amb els propis clients.

L’empresa hauria de fer un  —
esforç d’apropament, per 
‘provocar’ i despertar l’interès 
del client en la pròpia oferta, 
renovant constantment els 
continguts.

La informació en un website  —
hauria de ser exhaustiva, 
actualitzada i organitzada.

Fer màrqueting mitjançant els  —
buscadors: una potent eina de 
captació de clients.

Xarxes socials: és bo ser-hi  —
present, però alhora s’ha de 
vetllar per la pròpia reputació.

 

Com a concepte clau, considerem la 
usabilitat: el disseny i construcció del 
website han de facilitar la navegació en el 
seu interior. També és important el SEO 
(Search Engine Optimization): la construcció 
de la web permet que sigui fàcilment 
rastrejada pels buscadors (Google) i 
trobada pels usuari als primers llocs dels 
resultats d’una recerca (circumstància 
aquesta d’elevat valor, perquè pot generar 
una quantitat significativa d'oportunitats de 
negocis).

Recordem l’e-mail marketing: el website és 
requisit fonamental per recollir adreces de 
potencials clients i per difondre butlletins 
de novetats a bases de dades d’usuaris. 

Publicitat a la web
A la web es pot fer publicitat de forma més 
tradicional col·locant un banner (anunci) 
en un altre website reconegut pel seu elevat 
trànsit.

O es poden utilitzar els programes 
d’anunci implementats pels buscadors, 
que permeten –pagant– sortir als primers 
llocs segons la paraula clau utilitzada per 
l’usuari (Google Ads: enllaços patrocinats). 
Es parla de SEM (Search Engine Marketing): 
fer màrqueting mitjançant els buscadors 
de la web. Les possibilitats són múltiples, 
degut també a la possibilitats de 
monitoratge de les visites que s’ofereixen: 
saber informacions sobre qui ha entrat a la 
nostra web, d’on ve, com hi va arribar, etc.

Xarxes socials
Aquest és el món multiforme de la Web 2.0, 
així dita perquè són els mateixos usuaris 
que creen i bescanvien els continguts 
contínuament.

Parlem dels blogs, molt orientats a 
l’escriptura i sovint força influents en 
crear estats d’opinió. De YouTube, Flickr, 
MySpace, etc., dedicats especialment a 
compartir continguts audiovisuals. De 
Meneame, Diggit, De.li.cio.us, etc., espais 
dedicats especialment a recomanar altres 
llocs web. De Facebook, Twenti, Twitter, 
etc., xarxes socials ‘pures’ amb centenars 
de millions d’usuaris, on es parla i es 
comparteix absolutament de tot. 

Pot ser molt útil per una empresa entrar en 
aquest món, per fer-se conèixer i alhora ser-hi 
present, per vetllar per a la pròpia reputació, 
vist que és aquí on molts potencials clients 
formen les pròpies opinions.

 
Màrqueting viral
Es tracta d’utilitzar la ‘rumorologia’, el 
boca a orella (que pot ser rapidíssim a les 
xarxes socials) per crear expectatives 
o percepcions positives o innovadores 
respecte a la nostra empresa o marca: 
difusió de notícies; vídeos espectaculars 
a Youtube; esdeveniments especials a 
Facebook, creació d’expectatives (teaser), etc.

Els nous professionals
Tot això presenta nombrosos avantatges, 
i representa una gran oportunitat per 
moltes realitats empresarials. Però no és 
fàcil, ni a cost zero. Es necessiten recursos, 
coneixements i –com sempre– molt treball. 

Alguns perfils professionals relativament 
nous lligats al màrqueting a la web són els 
següents:

Responsable d’usabilitat del  —
website: és l’encarregat de dissenyar 
de forma correcta la web de l’empresa, 
disposant els continguts de forma 
racional i fàcilment comprensible, 
i alhora estudiant unes formes de 
navegació intuïtives i agradables. 
Necessita bones competències de 
disseny i capacitats de construir sòlides 
arquitectures de continguts.

Expert en SEO/SEm:  — s’ocupa de la 
relació de la web de l’empresa amb 
els buscadors (Google, Yahoo, etc.). 
Combinant coneixements d’informàtica, 
tècniques d’indexació i màrqueting 
operatiu, assegura una bona presència 
en els resultats de recerca més afins 
al camp d’activitat de l’empresa, sent 
aquesta una potent eina de captació de 
potencials clients.

Blogger: —  és fonamentalment un creador 
i difusor de continguts. Amb capacitat 
d’immersió ràpida en un tema determinat 
(el que pot interessar a l’empresa) i 
òptimes capacitats d’expressió verbal, 
el blogger pot proporcionar la ‘benzina’ 
argumental necessària per alimentar 
websites, newsletter/butlletins, 
esdeveniments del Facebook, etc.

Community manager: —  és l’encarregat 
de gestionar la presència de l’empresa 
a les xarxes socials. Profund coneixedor 
d'aquestes xarxes (Facebook, Twitter, 
etc.), s’ocupa d’estimular i/o moderar 
el debat, estudiar les corrents d’opinió, 
i vetllar constantment per la bona 
reputació de l’empresa. 
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El CRm (Customer Relationship Management) és una 
estratègia de negoci dissenyada per optimitzar 
la rendibilitat de l’empresa, els beneficis i la 
satisfacció del client. La relació amb el client és 
una part fonamental d’una estratègia de negoci i 
recopilar la major quantitat d’informació possible 
sobre els clients dóna eines per conèixer millor les 
seves necessitats i poder proporcionar a aquests 
clients un servei personalitzat. 

Un CRM és una eina que permet:
Augmentar les activitats generadores  —
d’ingressos.

Aconseguir estalvis en costos i millorar la  —
productivitat.

Donar als clients un servei personalitzat i  —
excepcional.

Proporcionar una visió de 360º del client. —

Descobrir oportunitats de venda latent. —

Totes les empreses tenen una cartera de clients 
que cal gestionar. Un CRM proporciona en tot 

moment una informació ràpida i actual 
de la situació de clients, clients potencials i 
col·laboradors, maximitzant les oportunitats 
de rentabilitat, a banda de reduir i optimitzar 
les despeses de resolució d’incidències sense 
comprometre la qualitat del servei i millorant la 
fidelitat. 

Obtenir majors ingressos dels clients actuals i 
futurs és una feina bàsica en les empreses. El CRM 
proporciona als departaments de vendes eines 
per tal de vendre d’una forma més eficaç, ja que 
els comercials accedeixen a través d’un únic punt a 
la gestió d’agendes, comptes, informes, previsions, 
contactes i llistes de trucades. L’anàlisi que realitza 
CRM permet identificar noves oportunitats de 
venda, alhora que facilita l'oportunitat de venda 
creuada i permet centrar-se en les oportunitats 
més rentables. Les solucions de mobilitat a través 
de PDA, Pocket PC, altres dispositius mòbils i off-
line donen accés a les dades en tot moment. D’això 
en resulta un equip comercial més productiu dins 
i fora de l’oficina que genera més ingressos per 
cada hora dedicada a la venda.

Un CRM facilita als equips de màrqueting la 
planificació, execució i auditoria de campanyes 

CRM: una necessitat  
per a les empreses en 
temps de crisi

Text: INFORBER SERVEIS TIC

Font: SagE CRm SOLuTIONS 

Les empreses s’enfronten a un dels pitjors escenaris econòmics en molt 
de temps. Sobretot les petites i mitjanes empreses han vist com la seva 
liquiditat ha minvat ràpidament. La reacció instintiva ha estat paralitzar 
tots els projectes estratègics fins que el panorama millori, però això és una 
mala estratègia a llarg termini. Les empreses que inverteixin de manera 
adequada en noves tecnologies en recolliran els beneficis. 
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específiques, ja que permet conèixer en 
detall les necessitats de cada client que 
permeten desenvolupar accions a mida i 
enviar-les utilitzant el canal més adequat. 
Conèixer els clients amb major detall 
permet engegar programes de fidelització, 
de venda creuada o bé de productes de 
major valor i adreçar les campanyes a 
segments específics. Les anàlisis i informes 
que s’obtenen, garanteixen un seguiment 
de les campanyes en totes les seves fases, 
i fan que el retorn de la inversió (ROI) 
sigui fàcil de calcular i que el pressupost 
s’aprofiti de la millor manera. Amb 
campanyes més eficients i efectives, el cost 
d’obtenció de nous clients i de contactes 
potencials es redueix, alhora que també 
se’n redueixen els temps d’execució. 

Un bon sistema CRM millora la 
eficiència de les comunicacions 
entre departaments, ja que totes les 
accions, comercials, de màrqueting, 
administratives, etc., es gestionen d’una 
manera còmoda, intuitiva i molt amena. 
Tota la informació de les accions que 
es fan a cada client es queda dins del 
sistema, de manera que en cas que es 
produeixi un relleu en el lloc de treball, el 
nou empleat té tota la informació que li 
cal al moment. A banda d'això, SageCRM 
permet implementar de manera ràpida i 
efectiva, un portal web per a clients que 
els permet de cobrir les seves necessitats 
d’informació, fer el seguiment i actualitzar 
les seves dades dins el sistema, al marge 
del servei d’atenció al client. 

El fet que tota la informació tant comercial 
com administrativa estigui centralitzada 
en una única base de dades 
proporciona als responsables de l’atenció 
al client eines molt útils a l’hora de resoldre 
les incidències o consultes que sorgeixin 
i escurçar-ne els temps de resolució. Les 
capacitats de CRM per gestionar una base 
de coneixement faciliten la localització de 
solucions a problemes concrets, evitant la 
duplicitat d’esforços. 

Conèixer el rendiment dels clients i del 
negoci és bàsic per als responsables de les 
empreses. Els quadres de comandament 
i informes de CRM permeten conèixer 
ràpidament el rendiment dels treballadors i 
del negoci en funció de múltiples criteris, i 
prendre decisions contrastades.  
Els responsables de les companyies poden 
verificar les previsions aprofundint en la 
informació fins a les oportunitats que les 
han generat. La visibilitat en temps real dels 
ingressos i de les desviacions garanteix la 
presa de decisions basada en informació 
exacta. D’aquesta manera, les accions 
correctives es poden implantar en fases 
més incipients de manera que tenen un 
major impacte.

El fet que tota la informació de les accions 
que es fan a cada client es quedi dins del 
sistema, fa que, en cas que es produeixi un 
relleu en el lloc de treball, el nou empleat 
té tota la informació que li cal al moment. 
Aquestes prestacions afegides a una 
facilitat d’ús sense precedents, una visió 
global dels clients i una solució completa 

de gestió d’agenda i feines sincronitzada 
a l’Outlook i integrada dins de MSOffice 
fan de CRm una eina bàsica que 
revolucionarà la manera de gestionar 
els negocis i el dia a dia dels equips 
humans. 
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Com pot beneficiar 
l'ús de programari 
lliure a la nostra 
empresa?

els plànols d'un habitatge, o l'esquema d'una 
instal·lació). Aquest model restrictiu se sol 
anomenar programari privatiu.

Una variant del programari privatiu és el que 
s'anomena de codi obert, que a diferència 
de l'anterior afegeix la característica de poder 
tenir accés al codi font per poder conèixer com 
s'han escrit els diferents mòduls de l'aplicació 
informàtica, però no tenim la possibilitat de 
modificar-lo ni ampliar-lo.

Finalment trobem el model de distribució 
anomenada programari lliure que sol tenir 
llicències que permeten instal·lar-lo tantes 
vegades com ens faci falta, encoratgen a 
compartir-lo, fer-ne còpies, etc.

Text: JOSEP maJORaL I JuLIó

Em van traslladar aquesta pregunta i miraré de contestar-la. 
Per donar una resposta el més amplia i clara possible, primer 
explicaré què entenem per programari lliure i després 
exposaré algun cas on crec que pot beneficiar l'ús del 
programari lliure si necessitem una aplicació informàtica a la 
nostra empresa.

El model de distribució del programari pels 
sistemes informàtics és que una aplicació 
qualsevol sol anar acompanyada d'una llicència 
que en condiciona l'ús. La majoria de les 
llicències posen restriccions a com i on es 
pot instal·lar i usar una aplicació. Entre altres 
coses s'han vist casos de llicències que només 
permeten instal·lar una aplicació un cop en 
un ordinador. Altres que permeten fer-ho 
indefinidament, però amb la restricció que 
en tot moment només pot estar actiu per a un 
usuari simultàniament, la majoria d'elles només 
permeten fer una còpia legalment del mitjà de 
distribució com a còpia de seguretat, però no 
per compartir-la amb altres usuaris. Una altra de 
les restriccions sol ser que no tenim accés al 
codi font d'aquestes aplicacions informàtiques 
(el codi font d'una aplicació informàtica és com 
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Si tenim accés al codi font tenim la 
possibilitat de veure com està fet, aprendre 
com funciona, i a més modificar-lo segons 
les nostres necessitats per ampliar-lo i 
millorar-lo. Tot i que no és estrictament 
necessari, pot haver-hi molts casos en què 
aniria bé saber com està fet un programa, 
per poder solucionar incidents que poden 
aparèixer, o simplement entendre com fa 
alguna funció.

Casos pràctics on ens podem 
beneficiar del prograri lliure
1. Si la nostra empresa és d'informàtica 
i desenvolupa productes a mida, per 
començar qualsevol projecte si usem eines 
de programari privatiu haurem de posar la 
nostra confiança i diners en un producte 
de tercers que ens proporcionaran unes 
eines i un suport amb el qual podrem 
començar a treballar però ens crearem 
una dependència i a vegades estarem 
limitats a poder fer alguna part del projecte 
per les restriccions de les pròpies eines que 
hem triat.

En canvi si ho fem a partir d'eines de 
programari lliure, habitualment no té cap 
cost econòmic, en trobem per gairebé 
qualsevol finalitat que necessitem i només 
dependrem dels nostres coneixements i 
habilitats per poder tirar endavant amb 
el projecte. Si en algun moment trobem 
a faltar alguna cosa per seguir endavant, 
sempre podrem ampliar les eines escollides 
i contribuir al moviment del programari 
lliure amb la nostra ampliació, millorant el 
producte de forma global.

Tinc la sensació que qui opta per 
aquest model té més control sobre 
el seu producte, ja que no hi ha parts 
desconegudes que depenen de terceres 
empreses.

2. Com a client si contracto un servei a 
una empresa que treballa amb programari 
privatiu, la part de programari que em 
poden oferir diferents proveïdors és la 
mateixa ja que no hi poden fer cap canvi, de 
manera que només els diferencia el servei 
que em donen, tot i que és més o menys el 
mateix, ja que acaba sortint del mateix lloc.
En canvi si contracto un servei a una 
empresa que treballa amb programari lliure, 
la part de programari que em pot oferir 
pot ser completament personalitzada i 
només tenen cost les modificacions que 
hi hagin afegit, i no la base del producte 
ja existent. El servei que em pot donar 
sobre el producte contractat, també serà 
completament personalitzat.

A més, el fet de tenir accés al codi font em 

permetrà poder veure si realment fa el que 
ha de fer, o si no hi entenc prou sempre puc 
demanar a un tercer que hi doni un cop d'ull 
a la solució que m'han proporcionat per 
tenir la certesa que és la que més s'adapta 
a les meves necessitats.

3. Des del punt de vista comercial el 
programari privatiu té un cost per cada 
llicència que sol anar lligada a cada lloc 
de treball, a vegades hi ha les opcions de 
contractar un manteniment, que no el sol 
donar el mateix que ha desenvolupat el 
producte, sinó un revenedor.
Pel que fa al programari lliure, no hi ha cost 
per les llicències. Si necessites qualsevol 
aplicació que existeixi amb llicència lliure, 
senzillament la instal·les, les vegades que 
necessitis i ja està. Si et cal pots contractar 
a personal qualificat perquè et faci algunes 
modificacions o ampliacions al que has 
instal·lat i així el producte global millora.

4. Si tens un perfil desenvolupador, 
fa que d'entrada trobis un planter de 
codi al teu abast que et permet amb poc 
esforç desenvolupar programari nou i 
no comences de zero, també et permet 
contribuir al ja existent amb noves 
funcionalitats i correccions.

apunt

Per cert, hi ha una campanya 
per proposar la comunitat 
internacional del programari 
lliure com a candidat a rebre el 
premi Príncep d'astúries 2011 
en la modalitat de cooperació 
internacional. 

Si hi voleu donar suport, a l'adreça  
http://www.cenatic.es/swlppa  
hi trobareu més informació al 
respecte.
 

Una altra de les característiques que sol 
fomentar el programari lliure és l'adopció 
acurada d'estàndards, en canvi les 
empreses que desenvolupen programari 
privatiu a vegades tenen la tendència a 
adaptar-los per crear certa dependència 
cap als seus productes. 

Revista actiu núm. 12     11



Gestió de continguts  
en websites

Per què interessa que una 
pàgina web tingui gestor de 
continguts?
Doncs perquè el propietari de la pàgina 
tindrà la possibilitat de gestionar 
ell mateix els continguts sense haver 
de dependre de la disponibilitat de 
professionals informàtics.

Els professionals per norma general són 
els encarregats de crear i dissenyar la 
pàgina, però el manteniment pot ser fet 
perfectament pel mateix client amb uns 
mínims coneixements d’usuari informàtic.
El posicionament en els cercadors (Google, 
Bing, Yahoo, etc.) està altament relacionat 
amb el volum de continguts d’un portal 
i amb la manera com es presenta. És 
important tenir això en compte per a 
l’estructura del portal per garantir un 
correcte posicionament orgànic.

El gestor de continguts facilita l’accés a la 
publicació de continguts a un major rang 
d’usuaris. Permet que sense coneixements 
de programació ni maquetació, qualsevol 
usuari pugui entrar contingut en el portal.
A més permet la gestió dinàmica d’usuaris 

i permisos, la col·laboració de varis usuaris 
en la mateixa feina i la interacció mitjançant 
eines de comunicació.

L’actualització, backup i reestructuració del 
portal són molt més senzills en tenir totes 
les dades vitals del portal, els continguts, 
en una base de dades estructurada en el 
servidor.

Com funciona?
Les pàgines web donen la possibilitat de 
registrar-se mitjançant un nom d’usuari i 
contrasenya. A alguns d’aquests usuaris 
se’ls pot donar permisos per afegir, 
modificar i esborrar els continguts de la 
pàgina. Els usuaris amb aquests permisos 
quan vulguin modificar algun contingut de la 
pàgina s’hauran de registrar amb el seu nom 
d’usuari i contrasenya, entraran a la pàgina 
i llavors mitjançant un sistema de menús i 
opcions podran modificar-la. La manera 
de treballar amb el sistema de gestió 
de continguts és fàcil. El sistema disposa 
d’editors de text i la possibilitat d’afegir 
fàcilment text, fotos, fitxers d’àudio, vídeo, 
etc., en el punt de la pàgina que s’escolleixi. 

Tipus de gestors de continguts:
Els gestors de continguts es poden 
classificar segons diferents criteris:

Per les seves característiques
Segons el llengutage de programació  —
utilitzat, com per exemple ASP, Java, 
PHP, ASP.NET, Ruby On Rails, Python, 
etc.

Segons la llicència: Codi Obert o  —
Software privatiu.

En aquest cas és recomanable el de  —
Codi Obert ja que és gratis i universal, 
o sigui, no depèn de cap empresa 
propietària. 

Pel seu ús i funcionalitat
Blogs; pensats per a pàgines personals. —

Fòrums; pensats per a compartir  —
opinions.

Wikis; pensats per al desenvolupament  —
col·laboratiu.

Ensenyament; plataforma per a  —
continguts d’ensenyament on-line.

Comerç electrònic; plataforma de gestió  —
d’usuaris, catàleg, compres i pagaments.

Publicacions digitals. —

Difusió de contingut multimèdia.  —

Què és un Sistema de gestió de Continguts en 
pàgines web? Un sistema de gestió de continguts 
(Content Management System, abreviat CMS) és 
una aplicació informàtica utilitzada per crear, editar, 
gestionar i publicar continguts digitals en diversos 
formats en una pàgina web. 

 

Text: aTIC INFORmàTICa
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La Taula de la Construcció del 

Berguedà és un organisme constituït el 
passat 25 d’octubre del 2010 a iniciativa de 
l’aCEB, que reuneix a tots els col·lectius 
de professionals del sector de la 

construcció de la comarca i està integrat 
per representants de:

l’Associació d’Empresaris del Berguedà  –
(ACEB).
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). –
Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics  –
i Enginyers d’Edificació del Berguedà 
(CAATEEB).
Col·legi d’Enginyers Industrials de  –
Catalunya (EIC).
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials del  –
Berguedà (CETIM).
Gremi d’Electricitat Fontaneria i Afins del  –
Berguedà (GBB).
Promotors i Constructors del Berguedà. –

La Taula de la Construcció del 

Berguedà té l’objectiu de debatre, fer 
propostes de millora i oferir una veu 
professional i no polititzada sobre qüestions 
d’interès vigents a la comarca en el sector 
de la construcció i urbanisme. Aquest 
organisme, representat per un president, vol 
ser l’interlocutor habitual amb l'Administració 
ja que agrupa tots els col·lectius implicats. 
Les propostes són consensuades per tots els 
col·lectius a fi d’oferir una veu única. 

Alguns dels temes tractats en la taula són:
demora en la tramitació de llicències d’obra –
la normativa de l’alçada reguladora dels  –
edificis
la renovació de llicències d’obra i els  –
problemes que s’originen pel sistema 
actual.

L’ACEB ajuda  
a impulsar la RsE
Un dels projectes dels quals des de l’aCEB 
estem més orgullosos degut a la favorable 
resposta que ha tingut per part de les empreses 
és la implantació de la Responsabilitat 

Social Empresarial (RSE) al Berguedà. 

Aquest projecte es porta a terme des de 
l’aCEB amb col·laboració amb altres entitats 
de la comarca com són l’Associació pel 
Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central i el Consorci de Formació.

La Responsabilitat Social Empresarial 

(RSE) és la contribució activa i voluntària a la 
millora social, econòmica i ambiental per part 
de les empreses, on les seves funcions van 

més enllà de les estrictament econòmiques, 
fins arribar a redactar la seva memòria de 
sostenibilitat. Aquest projecte s’ha portat a 
terme amb 7 empreses de la comarca que 
són: Àtic informàtica Berguedà S.L.; Tot 
Cristall-Casasayas Sala SL, Construccions i 
Promocions Queralt SL, Embotits Casolans de 
Montmajor Casa Figols SL, Aplitelc Berguedà 
SL, Centre Equinoteràpia Cadí-Moixerò SCCL i 
Agroviver SL. 
 
Els resultats obtinguts han estat molt positius 
degut a l'enorme col·laboració per part de 
les empreses que han estat disposades a 
seguir tota una sèrie de mesures de millora 
en els tres àmbits. Des de l’aCEB volem 
seguir fonamentant la RSE dins el territori, 
les empreses interessades us podeu 

informar en les nostres oficines. 

Xerrades 
El 31 de març a les 19:30 h al local de l’ACEB, 
a càrrec de marc Bernadich, professor de 
la UPC, es va fer la xerrada “Cooperació i 

cooperativisme”.

L’objectiu era transmetre fórmules de 
cooperació com alternativa al finançament 
de les empreses i donar a conèixer el 
cooperativisme com una eina interessant 
davant els nous reptes que el mercat planteja 
com diu el professor Bernadich:

“En un entorn cada com més globalitzat i amb 
una profunda crisi econòmica la competitivitat 
de les empreses és condicionada també per la 
competitivitat de les regions, que per petites que 
puguin semblar, com ara el Berguedà, cal saber 
aprofitar per fonamentar el creixement futur. 
Sembla que avui ja no es competeix empresa 
vs empresa, sinó regió vs regió, i per això és 

necessari vertebrar el teixit econòmic al voltant 
de la col·laboració empresarial i sobretot de 
l'emprenedoria. 

Per altra banda, si la cooperació entre empreses i 
persones va a l'alça és probable que aparegui una 
nova font d'emprendre: l'emprenedoria col·lectiva al 
voltant del concepte de Cooperativa, una tipologia 
d'organització molt desconeguda a casa nostra.” 
Marc Bernadich 

Treball, treball i treball 
L’optimització i la planificació son part de l’eficàcia de les empreses. El 
mercat global ens ha fet accessibles a i des de mercats impensables 
ahir. Tan sols la preparació ens farà que això representi una 

oportunitat. Des de l’aCEB apostem per la potenciació en la gestió 
de les pimes i dels emprenedors.

Participa en els cursos de Formació de Gestió de Pimes i els 
d’Emprenedoria de l’aCEB. + info: www.aceb.cat

Breus
L’aCEB —  proporciona a les seves empreses associades la possibilitat 
de donar a conèixer els seus productes o serveis per la ràdio.  
Ràdio Berga emet en diferents franges d’emissió un breu sobre les 
empreses associades a l’ACEB i altre informació econòmica  
de la comarca.

La fibra òptica a Berga i al Polígon de la Valldan. —  Aquest 
2011 es portarà a terme l’adjudicació del Pla de dinamització i 
modernització del Polígon Industrial de la Valldan amb una inversió 
de més de 700.000 euros per a totes les seves fases d’execució que 
començaran el 2012. És una molt bona notícia que el polígon més 
important de la comarca disposi d’aquesta tecnologia, que permetrà 
a les empreses incorporar els màxims avantatges que les eines TIC 
poden oferir amb aquesta autopista de comunicació.
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Els nostres serveis

Tot i que l’associacionisme 
ha demostrat la seva 
eficiència al llarg de la 
història, de tan en tan surten 
dubtes al voltant de la utilitat 
d’aquestes entitats, totes elles 
creades sense ànim de lucre i 
per respondre a la necessitat 
i alhora l’evidència d’allò 
tan tòpic de “la unió fa la 
força”. Tot i això, durant els 
últims anys, aquestes han anat 
perdent força, no tant per la 
falta de dedicació dels seus 
membres sinó per la davallada 
en nombre d’associats i 
també la disminució de les 
aportacions públiques i 
privades. 

Però Bergacomercial, 
lluny de la tendència actual, 
ha augmentat durant els dos 
darrers anys en nombre de 
socis, concretament hem passat 
de 150 a 170. Un augment que 
volem entendre que respon a 
un equivalent increment de 
l’activitat per part de l’entitat, a 
més de la constant voluntat de 
millora i de donar resposta a les 
necessitats dels socis. 

ara més que mai hem 
de creure en el poder de 
l’associacionisme. És en 
situacions de crisi quan són 
més necessàries que mai 
les respostes col·lectives a 
problemes comuns, amb la 
conseqüent reducció de costos i 
augment d’efectivitat.

Sovint són els mateixos socis 
els que no saben veure la gran 
aportació que fan les entitats 
en la seva gestió i economia. 
A vegades perquè les seves 
accions no obtenen resultats a 
curt termini o, més aviat, perquè 
aquests resultats no incideixen 
directament en el soci sinó en 
la col·lectivitat. És per això que 
des de Bergacomercial volem 
animar a la resta d’entitats 
que representen els sectors 
econòmic i empresarial de la 
comarca a seguir endavant amb 
aquesta tasca, la de posar i 
impulsar les bases que han de 
servir per sortir de la situació de 
crisi en la que tots plegats estem 
immersos, sense oblidar però la 
resta d’accions i objectius que 
ens marquem anualment.

Vine al CETIm !
Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de 
manresa.

Amb uns 1.000 col·legiats de tota 
la Catalunya Central, el CETIm 
aplega a professionals que 
desenvolupen la seva activitat 
a la indústria, a l’administració 
pública o mitjançant l’exercici 
lliure de la professió.

El CETIm s’aboca a la societat 
col·laborant amb Universitat, 
Empresa i Administració, 
i defensa els interessos i 
atribucions dels Enginyers 
Tècnics Industrials, arreu !

A més oferim al col·legiat 
serveis com: 

Visat o Registre de  —
Verificació Documental.
Formació específica,  —
qualificada i subvencionada.
Borsa de Treball. —
Assessorament jurídic,  —
laboral, fiscal i contable.
Lloguer d’equips de mesura i  —
espais de treball i reunió.

Assegurances de  —
responsabilitat civil, i altres 
cobertures.
Mutualitat pròpia: MUPITI. —
Activitats i visites tècniques. —
Activitats culturals i lúdiques. —
Comunicació. —
Gestió de Torn d´Ofici. —
Assessorament tècnic. —
Acords amb entitats  —
bancàries, comerços, 
empreses, premsa, etc. 

El CETIm pretén estar sempre 
al costat dels seus col·legiats i 
associats. Sempre al servei de 
la societat.

Consulta la nostra web: 
www.cetim.cat 

El món de la indústria
Inspecció d’equips a pressió,  —
tecnologia de materials i 
Directives.
Tecnologia del moviment de  —
càrregues i de màquines, 
ascensors.
Electrotècnia, tecnologia  —
d’edificis i eficiència 
energètica.
Seguretat d’instal·lacions  —
tècniques.
Tecnologia de la  —
Construcción i obra civil.
Tecnologia del Medi Ambient  —
i eficiència energètica.

El món dels productes
Aprovacions i certificacions  —
Internacionals.
Productes elèctrics i  —
Electrònics.
Productes mecànics i  —
màquines.
Productes i equips sanitaris. —
Compatibilitat  —
electromagnètica i 
telecomunicacions.
Ergonomia. —

Sistemes de gestió
Auditoria i Certificació de  —

Sistemes de Gestió sigui 
en Qualitat, Medi Ambient, 
Turisme, Seguretat de 
la informació,J+D+i o 
Responsabilitat Social 
Corporativa. 

TÜV Rheinland. manresa
T. 93 872 61 88 Fax: 93 872 69 96
manresa@es.tuv.com
www.tuv.es 

L’associacionisme,  
una arma contra la crisi Ets Enginyer Tècnic Industrial?

ICICT

14     Revista actiu núm. 12 



Entra en vigor la ITE
El passat 26 de febrer va entrar en vigor el Decret 187/2010 sobre la 
inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, el que es diu en 
argot comú l’ITV dels edificis (ITE).

Aquest Decret obliga als propietaris a fer una revisió 
periòdica dels seus edificis d’habitatges plurifamiliars. 
L’ITE serà l’eina de control periòdic de l’estat dels edificis 
d’habitatges per tal de verificar que els seus propietaris duen a 
la pràctica la seva obligació de conservar i rehabilitar els seus 
immobles.

L’ITE s’ha d’encarregar a un aparellador, arquitecte tècnic, enginyer 
d’edificació o arquitecte, que farà un informe de l’estat de l’edifici. 
En cas que l’edifici no tingui deficiències o siguin lleus, la propietat 
pot demanar el Certificat d’aptitud, que és el document 
acreditatiu del bon estat de l’edifici. Per altra banda, si l’edifici té 
deficiències greus s’hauran de realitzar les obres per tal d’esmenar-
les abans de sol·licitar el Certificat d’Aptitud.

Els edificis que han de passar aquesta inspecció i demanar el 
Certificat d’Aptitud són els que tenen una antiguitat superior als  
45 anys. Tot i així, s’han establert una sèrie de terminis que afecten els 
edificis més antics.

antiguitat de l’edifici Termini màxim per passar la inspecció

anteriors a 1930 fins el 31 de desembre de 2012

entre 1931 i 1950 fins el 31 de desembre de 2013

entre 1951 i 1960 fins el 31 de desembre de 2014

entre 1961 i 1970 fins el 31 de desembre de 2015

a partir de 1971 fins el 31 de desembre de l’any en què l’edifici 
assoleix els 45 anys d’antiguitat

La finalitat final d’aquest Decret és la de fomentar la cultura del 
manteniment, una pràctica que resulta molt més econòmica que 
la reparació de lesions greus.

El Departament de Territori i Sostenibilitat i el CaaTEEB 
estan ultimant la signatura d’un conveni de col·laboració per la 
delegació de funcions al Col·legi d’aparelladors, arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona relatives al 
control, la supervisió, i la comprovació dels informes d’inspecció 
tècnica que siguin realitzats pels seus tècnics.

anna Vegas. Vocal de la Comissió territorial del CaaTEEB al Berguedà

Una central de reserves al servei 
de tots els socis de l’Associació 
d’Agroturisme del Berguedà. 
Una eina de suport per a 

promocionar i donar a conèixer 
totes les cases de turisme rural 
del Berguedà, tant a nivell 
nacional com internacional. 

Què m’ofereix Hostaleria i 
Turisme del Berguedà ? 

Turisme Rural Berguedà

L’associació d’Hostaleria 
i Turisme del Berguedà 
som l’entitat que representa 
el sector de l'hostaleria i el 
turisme de la comarca del 
Berguedà. Els nostres socis són 
hotels, restaurants, càmpings, 
restaurants, bars, etc., de la 
comarca del Berguedà. 

Què oferim?
Et trobem els millors preus. 
Treballem perquè tingueu al 
vostre abast tot un conjunt de 
serveis a preus preferencials, 
gràcies als acords que tenim 
amb diferents empreses. 

T’asessorem. Donem 
assessorament i informació 
al soci, amb diferents eines 
informàtiques, com hostaldata, 
eina de consulta sobre les 
normatives vigents que afecten 
al sector. Disposem d’un servei 
jurídic que dóna resposta de 
manera àgil i eficaç a totes les 
consultes i problemes de tipus 
jurídic que us poden sorgir: 

Problemes amb clients, amb 
l’administració, etc. 

Et formem. Realitzem cursos 
formatius subvencionats pel 
nostre sector (cursos de cuina, 
promoció, tast de vins, etc.) 

T’informem. Editem 
una revista bimestral amb 
informació d’interès pels 
nostres associats. 

Et facilitem la feina. Som 
assessoria –Gestoria fiscal 
laboral, fiscal i comptable. 
Podeu fer consultes puntuals 
sobre temes relacionats amb 
comptabilitat, fiscal o laboral 
i oferim la possibilitat de fer 
gestions d’aquests tipus amb 
uns descomptes especials. 

Hostaleria i Turisme  

del Berguedà. 

Passatge arquitecte Porta, 2 bis. 
08600 Berga 
berguedaturisme@berguedaturisme.com 
www.berguedaturisme.com 

Col·legi d’ApArellAdors, ArquiteCtes tèCniCs  
i enginyers d’edifiCACió de BArCelonA
bages - berguedà - anoia
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“Propostes i conclusions  
a partir d’experiències  
als mercats exteriors”

Sortir  
a fora

Text: XaVIER guaL – gual Steel

xavier.gual@gualsteel.com 

D’aquí a pocs anys serà la diferència entre 
ser o no ser. El temps professional corre 
cada vegada a més velocitat. Les noves 
tecnologies de comunicació fa que tots els 
processos vagin molt de pressa. Hi ha a més, 
canvis constants. Cal estar al món amb tota 
la seva dimensió i veure què hi passa.
Com a emprenedor, es pot anar lluny a fer 
tres coses bàsiques: Vendre, Comprar 
i/o Inspirar-se. Les dues primeres les 
poden fer més del 80% de les empreses 
del Berguedà. La última, el 100%. No hi 
ha excusa. Al principi fa mandra, és 
complicat, costa diners i disgustos però 
deixar-ho o ajornar-ho és un error estratègic 
imperdonable.

marxar és un dels remeis que cal 
aplicar a un malalt anomenat crisi, 
per augmentar resultats i sobretot 
per diversificar riscos i dependències 
respecte de tercers. Per identificar 

Amb el segle XXI corrent a tota pressa (ja hem gastat més del 10% 
de la centúria en la que som) sortir a fora, marxar lluny de casa per 
un projecte empresarial o professional ja no és una raresa exòtica. 
Fins fa poc ho era, però ara és una necessitat imprescindible. 

noves oportunitats. La crisi pot infectar a 
cadascuna de les empreses de la comarca, 
igual que a tot arreu. Algunes ja estan 
afectades, altres fins i tot han sucumbit. 
Les que resisteixen tenen dificultats en 
marges comercials i en vendes. 
No hi ha millor moment per aixecar la 
mirada i mirar de veure el més lluny 
possible.

Anar a vendre 
Quasi tothom pot vendre fora si hi 
ha voluntat i determinació. Tots els 
productes poden tenir mercat a 
l'exterior. Com a màxim caldrà adaptar-los 
o millorar-los.

S’ha d’optar per marxar a trobar nous 
mercats més que mai. Com més clients 
tinguem i de més variada tipologia més difícil 
serà que ens tombin des de fora. Dependrem 
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“al principi fa mandra, és 
complicat, costa diners i 
disgustos però deixar-ho 
o ajornar-ho és un error 
estratègic imperdonable”



molt més de nosaltres mateixos. Tenir només 
tres clients a menys de cinc cents metres de 
distància de la fàbrica és la forma gràfica 
de concretar el que no s’ha de fer si no vol 

estar a mans dels altres. Tenir pocs clients 
pròxims és una comoditat però és inviable 
avui. Ens manaran des de fora, els interessos 
de l’empresa i dels treballadors no estaran 
sota control. S’estarà en permanent risc de 
col·lapse i de desastre.

Com més clients, com més diversificats 
segons les seves activitats i com més 
escampats per una geografia el més 
àmplia possible, és la fórmula “màgica” 
per ser més sòlids. Per tenir més futur. 
És fàcil dir-ho. Posar-ho en marxa és el 
que fa la diferència entre tenir èxit o no. 
Diversificar només es pot fer ampliant la 
gama de productes o buscant clients a 
mercats exteriors. Tot és aquí. S’assoleix 
amb excel·lència, amb idees clares i 
determinades. Tothom ho pot fer, sols cal 
tenir en compte les limitacions i capacitats 
de cada organització per no assumir reptes 
impossibles. Una organització amb una sola 

persona pot sortir a fora però no pot atendre 
un continent sencer. Cal ser selectiu, 
pràctic i realista amb les possibilitats 
disponibles.

algú s’ha convençut? Doncs marxem 
A fora hi fa fred, molt fred (o molta calor si 
anem cap als tròpics). Es parla qualsevol 
altre idioma excepte el nostre. Els costums 
i els hàbits són totalment diferents. 
“Això no és per mi, me’n torno a casa”, 
“ens hem equivocat”. Son comentaris 
de molts que s’inicien en el que abans 
en dèiem “l’Exportació”. Viatjar està ple 
d’inconvenients. Als països a on anem, 
trobarem gent molt estranya i diferent a 
nosaltres. A casa seva però, els “raros” 
som nosaltres, no ells. És el moment de 
la prova màxima respecte de la nostra 
empatia envers els altres. aquesta gent 
inicialment estranya i difícil, amb 
hàbits desconeguts, poden acabar 
sent els nostres amics i clients pels 
nostres productes.

Una vegada s’ha pres la decisió d’anar-hi, 
cal perseverar, insistir, patir i resistir fins 
trencar el gel, fins trobar els primers camins 
(o sigui clients), fins començar a obtenir 
rendiment dels esforços i de les inversions 
realitzades. No es pot afluixar en cap 
circumstància.

Els primers errors 
a_ Sortir per sortir. “Hi ha molta gent 

que ho prova per tant, nosaltres també”. 
Abans de fer cap acció cal valorar el 
producte que es fabrica, els mercats a on 
es poden vendre. La nostra competitivat. 
Què vendrem i a on? Tenim producte? 
Tenim preu? Amb què som diferents 
dels competidors? Cal identificar les 
regulacions particulars de cada zona: 
aranzels, barreres comercials i tot el 
que pot afectar el nostre èxit. No es pot 
sortir a vendre per força o perquè toca. 
Cal fer-ho convençut i amb vocació. 
Sense aquesta determinació, és millor 
posposar-ho (però no deixar-ho!).

b_ Enviar-hi gent poc preparada. 
Plantejar-ho amb júniors que parlen molt 
bé algun idioma però que no coneixen 
els productes o els serveis de l’empresa. 
Fracàs segur. Els màxims responsables 
de l’empresa han de crear les bases al 
principi. Els nous clients voldran conèixer 
els que decideixen. Mai s’està preparat 
del tot però cal tenir en compte els 
mínims per tenir opcions. 

c_ Pensar que és pot descobrir un 
mercat sense explotar o a on la 
competència no hi és. Aquest lloc ja 

“Comprar a fora,  
si s’estableix l’adequada 

complicitat pot ser fins i tot una 
manera de trobar financiació” 
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no existeix. Hi ha molta gent que fa el 
mateix que nosaltres per tot arreu. 

d_ Tenir pressa. Establir-se en un mercat 
nou no és un acte immediat. Si hi anem 
pensant que resoldrem els problemes 
de facturació del mes present, correm 
el risc de vendre a algú que no pagarà o 
fer-ho per sota de cost. Tot té un ritme i 
en alguns països aquest és molt diferent 
al nostre.

e_ Voler vendre molt car. Què ens 
fa pensar que una firma de França o 
d’Austràlia pagaran més per un producte 
que una de Barcelona? La clau està en 
ser capaç d’arribar al preu que aquell 
mercat està disposat a pagar. Es paga 
la qualitat, el servei, però en molts pocs 
casos l’origen o la llunyania. Mireu els 
vins de Xile, Califòrnia o Sud Àfrica. Igual 
qualitat i preu que els de casa. Es venen 
perquè són bons i tenen bon preu. I 
tothom a treballar en el control de costos 
i despeses per ser competitius!

f_ No respectar les formes d’actuar i 
enfocar la vida i els negocis dels 
llocs a on anem. Cal sortir amb 
humilitat de debutant. Amb curiositat. 
Adaptabilitat a les formes, maneres i 
costums del lloc a on volem tenir mercat. 
Per estranyes que ens semblin. Actituds 
pròpies arrogants o burletes respecte 
d’algú que vesteix, parla o actua molt 
diferent a nosaltres són percebudes pels 
nostres interlocutors SEMPRE (malgrat la 
barrera de l’idioma) i les portes es tanquen 
de sobte o subtilment segons a on ens 
trobem, però es tanquen. Impressiona 
veure quantes vegades aquestes 
situacions generen fracàs en multitud 
d’iniciatives professionals l'exterior. I és un 
error estratègic que el cometen les grans 
multinacionals i les petites i mitjanes 
empreses en moviment pel món.

Cal saber que una majoria d’empreses que 
proven de sortir a fora fracassen perquè 
cauen en els errors anteriors. A tot arreu 
trobarem persones que ens escoltaran i amb 
més o menys entusiasme s’interessaran 
per les nostres activitats. L’habilitat per 
identificar les oportunitats serà l’eina final 
per començar a fer negocis.

algunes claus per sortir  
als mercats exteriors

Tothom pot sortir —  a vendre lluny? 
Absolutament sí en el 95% dels casos.

Tenir en compte que la distància —  
incrementa la magnitud dels problemes.

Els  — productes amb més valor afegit 
són els que es poden vendre més lluny i 
millor. 

Si som bons i innovadors, els  — productes 
amb poc valor afegit també trobaran 
el seu lloc.

A casa i a fora, el que realment es ven  —
són les idees i les capacitats de les 
persones. El producte és només la 
conseqüència d’aquests dos valors.

No esperem que les  — ajudes públiques 
i les iniciatives de les administracions 
públiques ens resolguin el repte. A caçar 
s’hi pot anar sol. A vegades és millor.

Tenir  — força mental per respondre 
preguntes de col·laboradors o dels 
caps com: “què hi vols anar a vendre a 
Líbia?”; “al Senegal no paga ningú”; “els 
francesos són uns estirats prepotents” 
i tota mena de tòpics que ens arribaran 
del nostre entorn.

Tenir  — curiositat infinita per les 
persones que ens trobarem a qualsevol 
lloc. 

Jutjar sense conèixer és un pre  —
judici (o sigui un perjudici). 

a fora de casa, el foraster..., som  —
nosaltres.

La inexperiència o el  —
desconeixement exagera les 
pors i els temors. Superem-los amb 
dedicació. A vegades hi ha més perill 
personal o risc empresarial a Barcelona 
que a Tànger. 

 
Anar-hi a comprar 
Trenquem les cadenes mentals sobre 
xinesos o indis que ho fabriquen 

“Tothom pot sortir a vendre 
lluny? Absolutament sí en el 
95% dels casos”
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de pagament o podran esdevenir socis 
industrials per un nou projecte o per 
consolidar una societat històrica catalana 
que necessita una injecció de diners i 
d’entusiasme.

No hi ha cap mercat tant potent i consumista 
com la Unió Europea en conjunt si 
combinem quantitats amb qualitat i varietat. 
El centre productiu mundial és a Àsia. 
Són la fàbrica del món però necessiten 
emprenedors d’aquí per moure els seus 
fabricats o semi el·laborats per les nostres 
terres. Els americans del nord ho han entès 
molt més bé que els europeus i en saben 
treure profit. Fins fa poc, l'Atlàntic era l’oceà 
amb més trànsit de mercaderies. Des de fa 
pocs anys el Pacífic l’ha desplaçat. És bo o 
dolent? És un fet.

Els polítics promocionen que els 
emprenedors sortim a fora a vendre 
(per les divises i les “seves” balances 
de pagaments) però les empreses han 
de pensar també en clau d’importació. 
Sortir a fora també es això. Comprar allò que 
és millor i més barat. I amb una recerca ben 
feta, amb aliances amb gent de l’exterior, 
amb productes a millor cost, la dimensió 
de l’empresa, la rendibilitat, les vendes i la 
solvència s’incrementen.

Anar-hi a trobar inspiració 
No hi ha millor ni més clara manera de veure 
les dificultats d’un projecte empresarial que 
mirar-les des de lluny. Els reptes també els 
confirma la visió distant. Com més distància 
s’hi posa, la visió és més clara, l’anàlisi es 
torna més precís. Lluny del despatx, de la 
quotidianitat de la feina i de la pressió del 
dia a dia permet tenir temps per reflexionar 
sobre el propi projecte empresarial. Aquesta 
ja és una raó de pes suficient per marxar.

Es veuran fàbriques i empreses que fan 
coses similars a les nostres. Potencials 
competidors que podran ser a casa d’aquí 
a poc temps o potser empreses amb les 
que col·laborar. Dependrà de la nostra 
visió. Potser els hi podrem vendre aquells 
productes que nosaltres fem molt bé i ells 
no en saben. O a l’inrevés. O les dues coses 
al mateix temps.

No es tracta de copiar. Odio la còpia. 
Un projecte empresarial, com una cançó 
eterna o una pel·lícula de cinema ha de ser 
autèntic, nou. La diferència entre la creació 
artística és que un cop acabada queda 
fixada (per exemple un quadre). A l’empresa 
cal re-inventar cada dia si no es vol fracassar. 
Ajuda veure el que es fa al món, des d’altres 
referències i des d’altres enfocaments. 

anècdotes que no fan millor ni pitjor a ningú  
Solament remarquen les diferències i quan anem als seus indrets,  
cal tenir-ho en compte i respectar-ho.

Als  – països islàmics no és ben vist escriure amb la mà esquerra. Se saluden 
amb petons entre homes i no es poden fer entre persones de sexe diferent. 

Als  – escandinaus els espanta el to de veu alt que usem els llatins i necessiten, 
almenys, mig metre de distància per sentir-se còmodes en una conversa. I fan 
cas de totes les regulacions de trànsit i ordre a les ciutats pel que fa velocitat 
permesa i estacionament.

Als  – xinesos no els hi agrada que els hi alcin la veu (a mi tampoc). Si ho fem, es 
bloquegen.

Els  – indis actuen amb un cert to de superioritat com a reacció als anys d’altivesa 
dels anglesos durant la colonització i perquè tenen una cultura de més de cinc 
mil anys. Però tota la població parla anglès. Els hi costa dir “no” i quan volen dir 
“sí” diuen “no” amb el cap. Són durs negociadors.

Missatge pels “ni-nis” (gent jove que no estudia i que no troba/busca feina).  –
A Corea del Sud, als nous o als becaris els hi posen una taula, una cadira, un 
ordinador i un telèfon i els hi diuen: “tu sabràs el que has de fer, fes el que et 
sembla i em véns a veure d’aquí a sis mesos i et diré si pots seguir amb nosaltres”.

Els  – americans dels “USA” no amaguen els fracassos empresarials o 
professionals tal com es fa a la vella Europa. Un fracàs (o molts) demostra que 
és té l’energia per provar-ho les vegades que faci falta.

 

tot barat. És cert. Però tenen carències. 
Moltes vegades no tenen en compte 
la qualitat, són informals amb els seus 
compromisos i encara no saben innovar 
massa. Tots fan el mateix. Anar i conèixer-
los pot ser un encert per les dues parts. 
Cal col·laborar amb emprenedors de 
Xangai o de Mumbai o d’on sigui.

Productes o materials que ells saben 
fer millor o més barat poden ser la 
base d’una aliança per millorar els 
nostres processos productius, ser 
més competitius al mercat domèstic i 
trobar l’empenta final per sortir fora. La 
societat esdevé mestissa, les empreses 
també. Com en tots els llocs del món, 
trobarem gent que ens fallarà, que ens 
decebrà o directament ens trairà però hi ha 
per tot arreu gent seria, honesta, capaç i 
disposada a compartir coneixement. Amb 
aquests es poden fer moltes coses junts. 
Els podem oferir ser els nostres proveïdors.

Comprar a fora, si s’estableix l’adequada 
complicitat i confiança pot ser fins i tot una 
manera de trobar finançament. A tots els 
mercats emergents hi ha empreses que han 
assolit grans creixements amb resultats 
espectaculars pels nostres paràmetres 
actuals occidentals. Directament els hi 
sobren els diners i el que els hi falta són 
reptes i projectes. Encara que nedin 
en diners no els regalaran, però amb el 
marc adequat d’un projecte comú podran 
subministrar materials amb facilitats 
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Aquestes experiències combinades amb la 
inventiva individual són una fórmula bastant 
efectiva per la innovació i l'èxit.

En l’últim exercici, l'economia xinesa ha 
crescut el 10,5%, l'Índia un 8,5%, al Brasil 
estan amb eufòria econòmica absoluta. 
Alemanya està buscant gent formada a 
altres països per vacants laborals (800.000 
places). A Catalunya i a Espanya el 
creixement del PIB és al voltant del 0,0%!

Dades per acabar de convèncer-nos
Catalunya ha incrementat en un +18% les  —
exportacions l'any passat. 

La marca Barcelona és global i obre  —
portes per tot arreu. Sobretot amb la 
variable FC Barcelona. Complicitats 
immediates que cal aprofitar. 

França és a 40 quilòmetres del Berguedà.  —
No podem estar més a prop de l’exterior. 

Si tenim clients a València o a Sevilla, per 
què no en tenim a Toulouse o Marsella ?

Àfrica és a poc més d’una hora de vol de  —
l’aeroport de Barcelona.

Internet i les comunicacions vinculades  —
apropen el món a les nostres fàbriques. 

Internet ha democratitzat la promoció  —
comercial de les empreses. Una bona 
web et posa a l’aparador a tot el món i 
amb pocs diners. Només cal dedicar-hi 
hores per mantenir-la viva i activa. Una 
bona web costa el mateix que unes 
vacances d’una família.

La millora global de les comunicacions  —
posa el Berguedà cada dia més a prop de 
tot arreu per terra, mar i aire. Parlar amb 
els nostres avis ens refermarà aquest fet 
que a vegades no sabem apreciar.

A gettingcontacts trobaràs:

> Nous clients + proveïdors + socis + projectes

> Et garantim noves oportunitats de negoci. 

> T’assegurem 10 entrevistes amb altres empreses.

> Millora: xarxa comercial + producció + logística 
+ servei + administració

Organitza: 
Ajuntament
de Berga

L’Ajuntament de Berga es complau a convidar-te a la

1a Jornada de Cooperació Empresarial 
Getting Contacts a Berga!©

Inscriu-t’hi ara! 

> Registra’t a la web www.gettingcontacts.com

> Assenyala els teus interessos i clients potencials i el 
sistema creuarà els interessos de tots els assistents, 
generant una agenda de contactes personalitzada.

> Atenció a l’usuari: 930 014 478 

Amb el patrocini de:

Dijous, 28 d’abril de 2011 de 9’30h a 14’30 h 
Ajuntament de Berga. Jornada gratuita!

Getting contacts!© ha organitzat més 
de 68 edicions amb un important èxit 
d’assistència i generació de negoci entre 
els participants arreu de Catalunya. 

“Cómo negociar con éxito en 50 países” és 
un llibre de l’Olegario Llamazares (Editorial 
GMS) serveix per començar a preparar-nos 
per comprendre el que trobarem “allà fora”.

Voldria que aquest article fos una base 
pel debat i el contrast. Totes les crítiques, 
correccions i aportacions són benvingudes 
al correu electrònic o per qualsevol altre 
mitjà. Estem tots connectats per vendre o per 
debatre. Mai havia sigut tant fàcil com ara.
Acabo veient un comentari d’un 
emprenedor a “La Vanguardia” d’avui: 
“Viatjar és aprendre”. Resumeix tot el 
que volia dir. 
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Com arriba un arquitecte tècnic de  
Puig-reig a dirigir les obres de la Sagrada 
Família?
gràcies al Berguedà, gràcies als 
Jardins artigas. El meu projecte de 
final de carrera va ser sobre Gaudí al 
Berguedà, del qual després se’n va fer un 
llibre. Va ser una d’aquelles casualitats i 
quan passa el tren l’has d’agafar. Quan 
jo feia la investigació va aparèixer una 
subvenció europea molt important a la 
qual es va acollir l’Ajuntament de la Pobla 
i va encarregar el projecte i la direcció 
de la restauració dels jardins Artigas a la 
càtedra Gaudí. Jo aleshores feia el projecte 
de final de carrera i pràcticament cada 
setmana hi anava a investigar. Entretant 
es va morir el pare de l’actual arquitecte 
director de l’obra de la Sagrada Família, el 
Lluís Bonet. Jo tenia el pis d’estudiant molt 
a prop de la Sagrada Família i vaig adonar-

Ramon Espel,  
cap d’obra de la 
Sagrada Família
Ramon Espel va acabar la carrera d’aparellador fa vint anys, i 
va escollir les obres de gaudí al Berguedà com a treball de 
final de carrera, els Jardins Artigas, de la Pobla de Lillet i el 
Xalet del Catllaràs. Aquesta tria li va permetre, al cap de poc 
temps, entrar a formar part de l’equip tècnic de les obres de 
la Sagrada Família a Barcelona, on ara és el responsable 
de l’obra. Conserva la seva residència de Puig-reig pels caps 
de setmana, on se sent més tranquil i relaxat, tot i que de la 
seva taula de treball, encara que sigui pels caps de setmana, 
també n’han sortit algunes solucions per la gran obra de Gaudí.

me que no hi havia anat mai a investigar 
per si hi trobava alguna referència de la 
Pobla, per si el pare del que avui és el meu 
cap, el Lluís Bonet, havia sentit a dir mai 
res sobre la Pobla. 

Hi vaig anar, no en vaig treure res per 
a la meva investigació, però el mateix 
dia marxaven a Rimini, Itàlia, el Joan 
Bassegoda, director de la càtedra Gaudí, el 
Lluís Bonet i Mossèn Ballarín i sembla que 
durant el vol van parlar de mi, perquè hi 
havia anat a investigar. A la Sagrada Família 
es plantejaven canviar de cap d’obra perquè 
el que hi havia estava a punt de jubilar-se i 
jo aleshores ja havia començat a coordinar 
les obres de restauració dels jardins Artigas 
a la Pobla. Van trobar que era l’únic 
aparellador que portava una obra de 
gaudí, i van decidir cridar-me. això 
era el 1991.

Els Jardins Artigas van sortir de l’oblit...
En una part dels jardins, en els primers 
plànols que es van fer per a la restauració, 
no s’hi van poder reflectir certs elements 
que sortirien més endavant perquè era un 
abocador. Quan vam iniciar les obres, vam 
començar netejant i van sortir elements que 
en el primer aixecament de plànols no s’hi 
sabien. Recordo la imatge de l’aparició 
dels testos iguals que els del Parc 
güell sota pneumàtics..., l’any 1991.

És a dir, que queda acreditada la paternitat 
de Gaudí en els Jardins de la Pobla.
Sí. En realitat la meva especialitat en el 
projecte no eren els jardins, sinó el Xalet 
del Clot del moro, que era sobre el que 
hi havia més dubtes sobre si era o no de 
Gaudí, que finalment va ser que no. Teníem 
moltes pistes i finalment vam poder aclarir-
ne l’autor, que va ser l’arquitecte Eduard 
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Ramon Espel, dirigint l'obra més  
important d'Autoni Gaudí encara inacabada.

Farrés. És un dels pioners del formigó 
armat; va construir l’hotel Ritz de Barcelona, 
de l’edifici El Siglo (el primer edifici de 
Barcelona construït amb formigó armat). 
Aquells arquitectes tenien esperit viatger, 
voltaven per tot Europa per veure què es 
feia de nou... El rei de tot això va ser Rafael 
guastavino, sense fer servir el formigó, 
l’autor del projecte de la fàbrica Asland del 
Clot del Moro i autor també, entre altres, de 
l’edifici de la Central Station de Nova York 
i molts edificis emblemàtics dels Estats 
Units. Fins l’any 1964 encara persistia la seva 
companyia, amb fills i néts.

I el Xalet del Catllaràs?
Si no fos per la crisi, ara s’estaria restaurant 
amb la idea de deixar-lo exactament tal com 
el va deixar Gaudí. Un dels elements més 
macos era una escala preciosa, que es va 
treure, i que estava formada per un cilindre 

dins l’altre. El Xalet té una secció d’arc 
catenari, de Gaudí. En vam fer uns estudis 
l’any 2002, l’any Gaudí, i vam editar un llibre, 
Gaudí a la Vall de Lillet (Joan Bassegoda, 
Ramon Espel i Roger Orriols).

En què consisteix la feina de cap d’obra 
de la Sagrada Família? 
És un departament on tota la 
informació que arriba relativa al 
projecte es porta a la realitat. Nosaltres 
rebem els projectes bàsic i executiu i amb 
un equip de 6 persones, es planifica com 
es construirà el que diu el projecte. A partir 
d’aquí hi ha encarregats, artistes i tothom 
que ho portarà a terme.
Per exemple, quan el projecte defineix unes 
voltes concretes, de formigó vist, nosaltres 
planifiquem com farem els motlles. He 
hagut d’intentar revolucionar el que he 
pogut, com aconseguir que l’encarregat 

de fusteria de la Sagrada Família no fos un 
fuster, sinó que fos un mestre d’aixa, perquè 
els encofrats s’assemblen més a una quilla 
d’un vaixell que a una porta. 

També estudiem els materials amb què 
treballar, (ara estem estudiant el titani). El 
que fem és passar de la informació a fer-ho 
construïble, modificant fins i tot algunes 
vegades el projecte. Si cal, la informació 
ha de tornar enrere i proposem canvis per 
facilitar-ne la construcció. També marquem 
els terminis, la planificació..., organitzem 
l’execució de material de l’obra.
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Família, fins i tot abans de ser-hi jo, s’ha 
nodrit de gent de la Catalunya Central, hi ha 
molts bons professionals, i al Berguedà hi 
ha grans paletes. Per a mi, els bons paletes 
són els de poble i quan tenen 50 anys, per 
l’experiència, remenar pedra, fer voltes 
catalanes com les que feia Guastavino. 

Ara bé, a 60 anys, ningú hauria de ser a 
la bastida, a la construcció, i a la Sagrada 
Família, menys. El tema ara està d’actualitat, 
però ara que l’obra està a 80 metres d’alçada 
no hi pots tenir una persona de 60 anys. Això 
no vol dir que aquella persona no pugui estar 
fent altres feines...

Hi ha més presència del Berguedà?
Pel que fa a materials, el ciment ràpid 
és del Berguedà, de ciments Collet. 
No va ser una tria a l’atzar. De les poques 
fàbriques de ciment ràpid que queden, 
comptant-hi França, és l’única que la roca 
s’extreu en mina, les altres són a cel obert. 
Això fa que químicament, el ciment tingui 
unes propietats molt més bones, és més 
compacte. Es va triar, no només per ser del 
Berguedà, sinó també per això.
També he de dir que el primer sandwich 
de mostra (per la volta catalana) el vaig 
agafar jo del Clot del Moro, dels trossos 
que havien caigut de la volta de la fàbrica, 
i a partir d’aquí es va estudiar com es 
farien les voltes de la Sagrada Família. La 
primera capa es fa amb ràpid, després les 
altres dues del darrere amb ceràmica vasta 
i ja amb morter normal. El color, el vidre, 
ve d’Itàlia, de Murano, que és la mateixa 
empresa amb qui va tractar el mateix Gaudí, 
que encara existeix. Gaudí es va trobar 
amb un dilema, ell va utilitzar la ceràmica 
vidriada al Parc Güell, a Barcelona, grans 
glaçades no en fa, però a dalt de tot dels 
pinacles de la Sagrada Família, el canvi 
tèrmic és important, i en aquest cas, a la 
ceràmica li hauria caigut el vidre. Va caldre 
un nou material. La diferència és que a 
gaudí trigaven dos anys a servir-lo i 
ara, a nosaltres, dos mesos. 

Puja cada cap de setmana a Puig-reig. 
Com veu la comarca?
Parlo com a fill de botiguers. De petit vaig 
veure el tancament de les primeres fàbriques 
aquí al poble, i després, de les mines. No 
sé si és un mal endèmic dels botiguers, 
però sempre recordo a casa haver sentit 
a dir que abans s’anava millor. Sempre he 
viscut el Berguedà com una cosa que ha 
anat baixant. Potser ens va fer bastant mal 
–però per altra banda era necessari– treure 
la carretera de dins el poble, quan van fer 
les variants. Sempre hi havia qui anava a 
buscar bolets i no en trobava, aleshores 
s’aturava i els comprava, i això passava a tots 

Ramon Espel durant l'entrevista, al costat  
d'una escultura vinculada a la Sagrada Familia. 

“La sagrada Família, fins 
i tot abans de ser-hi jo, 

s’ha nodrit de gent de la 
Catalunya Central”

Abans, les obres de la Sagrada  
Família eren paradigma de lentitud.  
Ara van més de pressa?
En els darrers deu anys, la Sagrada 
Família ha anat al mateix ritme que 
hauria anat qualsevol obra, però amb 
una complexitat molt més gran. La tècnica 
també ajuda. Com que no hi ha elements 
estàndard, els hem d’adaptar, hem arribat 
a patentar certs elements. Per exemple, al 

mercat no hi havia res que permetés moure 
en tres dimensions un objecte amb una 
grua. Fa anys vaig fer un pop hidràulic, per 
col·locar una peça estranyíssima. Es tractava 
d’una caixa amb maquinària hidràulica que 
posada dalt de la grua permetia manipular 
i col·locar amb suavitat. Abans es feia amb 
moltes dificultats, treballant malament.

Quan s’acabarà la Sagrada Família?
El 2026. I potser abans i tot. Tècnicament 
podria ser abans. Sempre he dit que no em 
vull jubilar allà. Vull pujar aquí al Berguedà, 
a fer escultures i altres coses... Quan vaig 
començar-hi a treballar tampoc no pensava 
jubilar-m’hi, perquè veia les obres lentes. 

Aleshores el pressupost era de 300 milions de 
pessetes anuals (1,8 milions d’euros) i ara és 
de 26 milions d’euros l’any. El ritme es va anar 
animant gràcies als Jocs Olímpics, i després 
va anar a més, fins fa dos anys, que amb la 
crisi general ha baixat. Ara, com que li veig la 
fi, m’adono que no m’hi estaré tota la vida. 
La visita del Papa i la imatge per 
televisió ha comportat un augment 
de visites. De fet, hi ha una anècdota 
molt "catalana" i és que es podrà dir que la 
Sagrada Família era la gran desconeguda 
del país fins que es va deixar entrar gratis 4 
dissabtes seguits.... sí que és veritat que ara, 
en dies feiners, se sent a parlar en català 
entre els visitants. Això dels japonesos és 
una llegenda.

Quanta gent hi treballa, a l’obra?
Dos-cents treballadors directes, 
incloent-hi tallers, modelistes, oficines i 
operaris. Hi ha força gent del Berguedà, una 
de les caps de premsa, l’Anna Perarnau, i 
també el taller que tenim a Galera (Gaià), 
amb ferrers d’aquí de Puig-reig. La Sagrada 
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els botiguers de la comarca. El Berguedà 
l’he vist sempre així, l’he viscut a casa. 
Veig la sortida fumuda, s’ha parlat molt del 
turisme, però si algun mes d’agost he estat 
aquí, ho he vist tot tancat, no veig cap on es 
vol anar. La proposta de fer arribar el tren 
és boníssima, jo seria el primer que pujaria i 
baixaria en tren, seríem molts que ho faríem, 
molta gent es vendria el pis de Barcelona, li 
sortiria molt a compte i pujarien cap aquí, i 
de passada es descongestionaria Barcelona, 
que també és important.
Sempre he vist el Berguedà així, per això 
de jove ja tenia clar no quedar-me aquí. No 
entenc massa com és, perquè de recursos 
n’hi ha, però potser els d’aquí no ens sabem 
autoestimar.

Com veu l’evolució  
urbanística del Berguedà?
En això soc crític. Quan jo era petit, Puig-
reig era molt maco. Les cases que donaven 
personalitat al poble, ara ja no hi son. En 
tota la comarca s’haurien d’haver conservat 
més els barris vells que són els que donen 
personalitat. En molts llocs és l’encant del 
poble, com per exemple a Cadaqués. La gent 
no hi va pel mar, no hi ha platja, l’atractiu és 
l’encant del poble, com Castellar de n’Hug. 
Alguns pobles de la comarca s’haurien 
pogut acostar a aquests models, hi hauria 
un atractiu. Aquí a Puig-reig, per exemple, hi 
havia una casa preciosa a la cantonada amb 
la plaça que hi dèiem Cal Ti. Als soterranis, 
al darrere hi havia hagut les presons, ara 
hi ha un edifici modern. Allò era Puig-reig 
de veritat, el poble de l’època carlina, això 
ha passat aquí i a tot arreu, això ha tret la 
personalitat dels pobles.

Vaig sentir a dir que fa molts anys l’església 
romànica d’aquí a Puig-reig anaven a tirar-la 
a terra per fer-la nova..., per sort algú va sortir 
que va aturar-ho. Aleshores la gent potser 
no cuidava aquestes coses o no estava tan 
culturalitzada, però també hi ha edificis que 
s’han perdut en els darrers 30 anys, i això ha 
tret molta personalitat. Potser no seria res de 
l’altre món, però hi hauria gent que s’aturaria, 
en algunes d’aquestes cases hi podria haver, 
per exemple, un restaurant, i la gent faria un 
volt..., ara entres a Puig-reig i et preguntes: 
què t’ofereix el poble?

Del turisme se’n parla, però la 
mateixa gent no n’està convençuda, 
no acaba de fer el pas. Si hi hagués la 
lluita per tirar-ho endavant, a l’agost estaria 
tot obert, és un problema de mentalitat.
Una cosa que recordo de petit..., hi ha 
hagut diverses generacions acostumades a 
la fàbrica o a la mina, quan van començar a 
tancar les primeres, els primers desocupats 
que hi va haver, sempre pensaven que "algú 

o altre ens ajudarà" amb la idea paternalista 
de l’amo, i aquesta mentalitat ha fet 
que no hagi sortit gent emprenedora.

Ha fet algunes obres per aquí?
Vaig fer una font dedicada a Gaudí a Navàs, 
comença amb l’aigua i acaba amb el foc, 
és el mateix peveter que el del Fossar de 
les Moreres a Barcelona, fet per la mateixa 
empresa. Aquí a Puig-reig vaig fer la façana 
de l’església, i tinc una maqueta per a 
un futur monument als templers i molts 
projectes més o menys a punt. Quan tinc 
temps vaig fent projectes d’escultures per si 
en algun moment me’n demanen alguna..., 
la inspiració existeix però t’ha d’agafar 
treballant, com deia Picasso. Treballar 
sobre aquestes idees m’agrada i em relaxa. 

Com veu el sector de la construcció?
La construcció mai més serà el que va ser, 
se n’havia abusat molt, no és cap secret, i 

no només de preus. Des que vaig acabar 
la carrera he vist com augmentava la 
burocràcia i disminuïa la qualitat. Cada 
vegada hi ha hagut més dificultats a les 
obres; havia estat en obres en què cada 
setmana hi trobava un encarregat diferent, 
i paletes diferents, també personal poc 
preparat, treballadors que amb prou 
feines sabien agafar una paleta..., un 
dels problemes que queden ara 
són les grues de construcció que 
estan quedant abandonades. Hi ha 
promotores o constructores que les venen 
pel preu de desmuntar-les, que costa de 

Maqueta titulada "Solució Final". Una imatge  
de com ha de ser finalment la Sagrada Familia

4.000 a 5.000 euros. Una grua pot haver 
costat 60.000 euros. S’ha fet tot plegat molt 
malament per arribar a poder comprar ara 
una grua pràcticament nova pagant només 
el cost del que val treure-la. Això portarà 
cua, perquè les grues queden a les obres, 
se’n veuen algunes de rovellades, algun dia 
pot caure algun contrapès... En aquest país 
ens ha costat sempre trobar un equilibri, se 
n’ha fet un gra massa.

Havia arribat un punt en què tothom podia 
ser promotor, fins i tot qui amb prou feines 
sabia llegir i escriure. La crisi s’ho ha 
emportat tot, fins i tot el bon professional, el 
de tota la vida, empreses petites que havien 
treballat bé i que podien haver tingut algun 
entrebanc... Això ha passat. Les empreses 
que eren fum, s’entén que tal com van pujar 
hagin baixat, eren empreses arriscades, 
però una altra cosa són les empreses que 
estaven consolidades i també han caigut. 
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“Muntar una empresa des de zero sol ser 
una tasca difícil però en el nostre cas no 
ha estat gens traumàtic. Vam començar 
realitzant petits projectes en les estones 
lliures de què disposàvem. Era un hobby, 
anàvem a fer el cafè i aprofitàvem per fer 
allò que ens agradava, fins que vam decidir-
nos a tirar endavant una empresa pròpia”. 

Com va ser l’inici?
J.A.B: Tots dos treballàvem en altres 
empreses i vam començar a fer altres 
projectes paral·lelament, però va arribar un 
moment en què no podíem absorbir tota la 
feina i aquest va ser el moment en què vam 
decidir intentar-ho. 
J.B: El més dur va ser haver de compaginar 
els primers projectes amb la jornada 
laboral habitual que fèiem a les nostres 
empreses. Hi dedicàvem moltes hores del 
nostre temps. Era com fer doble jornada, 
però l’avantatge és que ja comptàvem amb 
alguns clients i no començàvem de nou.

Com es guanya un client? 
J.B. El més important és inspirar-li 
confiança. Es tracta de demostrar-li que 
estàs fent tot el necessari perquè el seu 

Entrevista amb: 
Josep Antoni 

Benavides  
i Joan Boixader

+ Info: www.dosbes.com

d’una manera i el dia següent surt una 
tecnologia que trastoca el plantejament que 
havies fet. 
 
Com afronten la crisi econòmica?
J.B: Si la pregunta és si hem notat la crisi, 
la resposta és sí, i tant que l’hem notat. Per 
això, intentem ser el màxim d’àgils i eficients 
a l’hora de realitzar els projectes, reduint 
costos i intentant augmentar els beneficis. 

Quines perspectives de futur tenen? 
J.B: Sabem que cal evolucionar i innovar 
per tirar endavant i en aquest sentit estem 
esperançats, però no cal abaixar la guàrdia.
J.A.B: Tenim bons clients i això ens dóna 
molta confiança. Tot i que molts s’hagin vist 
obligats a reduir la seva despesa, el fet que 
segueixin confiant en nosaltres és un bon 
senyal. 

Quina opinió li mereix l’ACEB? 
J.B: Com a associació està bé, però crec 
que hi faltaria crear unes trobades a nivell 
sectorial que ens permetin conèixer-nos més 
a tots i fer-nos servir els uns als altres, és a 
dir, establir una relació de col·laboració més 
estreta entre els mateixos empresaris. 

“som àgils i eficients amb 

els projectes dels nostres 

clients, per això ens tenen 

confiança”

projecte sigui el més eficient possible i amb 
la màxima garantia. 

Quins serveis ofereixen?
J.B: Abastem tot allò que fa referència a 
l’àmbit industrial. Oferim assessorament 
tècnic, disseny de pressupostos, direcció 
d’obres d’instal·lacions i tràmits de 
permisos... tot el necessari per tal que una 
indústria es pugui posar en marxa. 
J.A.B: D’altra banda, també toquem l’àmbit 
comercial i realitzem projectes per a hotels, 
col·legis o estaments oficials, entre altres. 

Com els ha influït els avenços 
tecnològics? 
J.A.B: Ara mateix treballem amb unes 
eines que no tenen res a veure amb les que 
utilitzàvem quan vam començar. Abans 
dibuixàvem els plànols amb un ròtring i ara 
això és impensable. 
J.B: La veritat és que la tecnologia ens ha 
facilitat molt la feina, ja que per exemple, 
quan cal consultar la reglamentació o 
la normativa vigent, que va canviant, és 
molt més còmode que haver de remenar 
papers, però també cal estar molt atents 
als avenços, ja que pots realitzar un disseny 

Josep antoni Benavides i Joan Boixader són la cara visible d’Enginyeria 

Dosbes, una empresa dedicada a la gestió integral d’obres industrials 

i comercials, creada l’any 2000. Enginyeria Dosbes compta amb una àmplia 

experiència en diferents sectors: des de petites instal·lacions fins a projectes de gran 

complexitat, com ara la restauració de la Casa Amatller de Barcelona o la construcció 

d’un edifici d’oficines al districte 22@ de Barcelona. 
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Entrevista amb:

Fa un parell d’anys, el Joan Fígols i la Montse 
Rosell, van decidir donar un gir al seu 
negoci: “vam arraconar els vernissos 
i les laques convencionals i els vam 
substituir per productes i substàncies 
no contaminants. Nosaltres som una 
empresa petita i ens dediquem a crear 
espais que s’anomenen ‘zones de pol·lució 
zero’ per regenerar-se i augmentar les 
nostres defenses. El 90% dels vernissos i 
laques que s’apliquen actualment emeten 
gasos contaminants, com l'arsènic, el 
mercuri o el plom i en aquest sentit, els 
nens i les persones sensibles són les més 
perjudicades”.  
 
Per què utilitzen aquests productes?
Treballant per a altres cases de mobiliari 
infantil i juvenil, ens vam adonar que existia 
aquest problema amb els materials que 
s’utilitzen per fer els acabats dels mobles. 
Ens vam informar i vam començar a treballar 
en aquesta qüestió, és a dir, en buscar els 
materials i els productes en què el grau 
d’emissió de gasos contaminants sigui zero. 

És una qüestió desconeguda? 
Doncs sí. Encara que existeixen informes 

i estudis elaborats pel govern en els plans 
nacionals de salut, per la revista espanyola 
de pediatria i per l'OCU que demostren 
el risc que corren les persones que estan 
exposades a aquest tipus de contaminants. 
De fet, els nostres mobles són els únics 
recomanats de l’Estat per l’Associació 
Catalana de Sensibilitat Química.

També es dediquen a l’estudi de les 
geopaties, oi?
Sí. Les zones amb geopaties són llocs on 
l’emissió de les radiacions que emanen 
de la terra o de l’entorn afecten la salut 
física i psíquica de les persones. Hi ha 
molts tipus de geopaties: camps elèctrics, 
camps magnètics, d’alta freqüència..., que 
ens afecten i ens poden produir insomni, 
mal de cap o d’esquena, dolors reumàtics, 
problemes circulatoris, etc. 

Com reaccionen els clients a aquestes 
explicacions?
Queden molt sobtats. No els passa pel cap 
la possibilitat que els mobles que tenen a 
casa puguin emetre aquestes substàncies, 
però quan veuen els informes oficials, 
entenen que no es tracta de cap tonteria.

Joan Fígols

+ Info: www.armoniadeco.com

“Els nostres mobles, 

lliures de substàncies 

contaminants, són els 

únics recomanats per 

l’Associació Catalana 

de sensibilitat Química 

AsQUIMIEM”

 El mobiliari no contaminant els ha ajudat 
a combatre la crisi? 
Estem treballant per oferir un valor afegit 
als nostres clients i el tipus de mobiliari 
que fem és diferent a la resta. L’objectiu és 
difondre la idea que tothom vulgui tenir un 
espai lliure de tots els inconvenients que 
hem estat comentant. Parlem de la zona de 
pol·lució zero, en la qual no hi ha radiació 
natural, artificial ni tampoc hi ha tòxics. 
 
Quin és el seu horitzó?
Pensem que podem introduir els nostres 
productes en un mercat més ampli i 
comercialitzar-los arreu de Catalunya. 
Hem establert contactes amb interioristes i 
botigues que estan interessades en aquest 
tipus de mobiliari, tot i que entenem que 
també cal fer un esforç per donar-los a 
conèixer al gran públic. 
 
Què en pensa de l’ACEB? 
Sincerament, la meva opinió és bona. 
Sempre estan a la teva disposició per a 
qualsevol dubte que els plantegis.  
A més, també fan jornades i activitats que 
són molt útils. 

Joan Fígols és el propietari d’una indústria dedicada a la fabricació i restauració de 

tot tipus de fusta. Fa aproximadament 10 anys, va constituir l’empresa Envernissats 

Joan Fígols i ara també regenta una botiga de puricultura anomenada menuts. A 

la botiga, el Joan i la Montse, la seva dona, comercialitzen mobles infantils que no 

emeten substàncies perjudicials per a la salut. 

Revista actiu núm. 12     27



Què puc fer per tu, és una empresa 
de serveis generals creada per a 
satisfer qualsevol necessitat 
que se li pugui presentar a un 
particular o a una empresa.
Des de serveis de neteja, companyia 
a avis, cangur, servei a domicili 
de menjars diari i festiu, servei de 
compres i altres encàrrecs que el 
nostre nivell de vida a vegades no ens 
permet realitzar.

93 114 51 30 – 636 85 16 26
jo@quepucferpertu.com
www.quepucferpertu.com

Si us voleu associar, podeu entrar a la 
nostra pàgina web: www.aceb.cat on hi 
trobareu tota la informació necessària.

Quotes anuals

D'1 a 5 treballadors 92 €

De 6 a 15 treballadors 122 €

De 16 a 25 treballadors 152 €

De 26 a 35 treballadors 183 €

De 36 a 45 treballadors 213 €

Més de 46 treballadors 244 €

ALTARRIBA MUSIC 696 91 60 16 Música

ANTONI BIARMES MAS 93 821 03 37 Consultoria

CAL GARRETÀ 93 823 01 54 Restauració

CASA MAGÍ 938 210 388 Comerç

CATALANA DE PINSOS SA 938251032 Ramaderia

CENTRE DE CÀLCUL DEL BERGUEDÀ, S.L. 93 822 13 73 Assessoria

CONNEX BILATERAL SL 93 825 15 36 Articles esportius

DEPILINE CENTER 93 822 24 85 Estètica

ELECTRICITAT ESTEVE CARBONELL SL 93 838 11 86 Electricitat

EXPLOTACIONES GANADERAS ALTO LLOBREGAT SA 93 825 10 32 Ramaderia

FABRI-PADRO, SL 666 53 88 17 Restauració

FEM PREVENCIó SL 93 821 26 49 PRL

FERRINOX GIRONELLA, S.L. 93 822 81 20 Metall

FUNDACIó SALARICH-CALDERER 93 824 50 10 Salut

G2-GEOTECTIA EN MOVIMENT, S.L.P. 93 822 04 33 Geotècnica i mediambient

GEOSANS 646 436 654 Geobotànica

GRÁFIQUES GUINó 938 251 029 Impremta

JOSEP CAPDEVILA BAROY 93 823 62 27 Mecànica

LA SERRA DEL PLA 93 823 03 52 Restauració

LA TOR DE LA QUAR SL 93 825 10 32 Ramaderia

MAJORAL & ASSOCIATS SCP 93 839 18 00 Informàtica

MARBRISTES DEL LLOBREGAT 938 228 484 Marbre / Rajola

MOIXERó SOFTWARE CONSULTING, S.L. 93 822 72 81 Informàtica

MONTES VIDEOGRÀFICS 93 822 12 75 Productora de vídeo

MONTSERRAT AMILLS COROMINAS 93 824 41 83 Xocolata

PARENTESIS GRUP 938 250 518 Imatge i So

PELLS DEL LLOBREGAT, S.A. 93 824 80 57 Comerç pells

PLANXISTERIA BASSACS 938 228 613 Planxisteria

PLANXISTERIA EL POLÍGON S.A. 93 822 01 83 Automoció

QUÈ PUC FER PER TU 93 822 10 14 Serveis

QUIROBELL S.L. 93 822 10 67 Estètica

RESTAURANT CAL PAJARES 938 228 390 Restauració

RESTAURANT FONT NEGRE 93 821 54 33 Restauració

SOLDEBER 93 823 12 81 Metall

TINTORERIA BUGADERIA ROSA MARIA 93 821 37 53 Neteja

ZICK ZACK 938 215 422 Tèxtil

Nous socis
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a A.OBRADORS MATERIAL PER LA FUSTA S.L. 93 820 47 64 Fusteria

ABAC CATALUNYA, SL 93 822 51 80 Industrial

ACADÈMIA COMELLAS CLUET 93 822 13 65 Formació

ADIQUÍMICA, S.A. 93 284 66 65 Industrial

AGRÍCOLA BERGA, SL 93 821 01 15 Agricultura

AGROSERVIS, SL 93 839 0221 Agricultura

AGROVIVER, SL 93 839 04 33 Agricultura

AGUSTIN BARRAL S.A. 93 823 60 28 Papereria

AILLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL SL 93 822 18 98 Instal·lacions

ALBING 93 822 31 36 Informàtica i Formació

ALPEX JARDI, SL 628 17 25 18 Jardineria

ALSA 93 244 98 32 Transports

ALTARRIBA MUSIC 696 91 60 16 Música

ALUMINIS JOSEP CASTANYER 93 829 00 84 Tancaments

AMALGAMA7, SL 93 237 41 22 Serveis

AMBER ENGINYERIA SL 93 821 67 42 Arquitectura / Enginyeria

ANDREU I CAELLAS S.L. 93 821 68 66 Construcció

ANTONI BIARMES MAS 93 821 03 37 Consultoria

ANTONI PONT, SL 93 822 80 88 Material

APLITELC BERGUEDÀ, SL 93 829 02 85 Energètic

ARISO I COMA, SL 93 822 12 73 Advocats

ARNAU-SOLER, S.L. 93 822 82 50 Metall

ARTESANIA CAMPS 93 821 15 68 Fusteria

ASSEGURANCES I IMMOBILIÀRIA GARCIA 93 838 06 06 Assegurances / Immobiliària

ASSESSORIA EMPRESARIAL SANTAMARIA, SL 93.838.18.86 Assessoria / Consultoria

ASSESSORIA MIQUELA GARRIGA 93 822 84 24 Assessoria / Consultoria

ASSESSORIA PLA S.L. 93 825 08 75 Assessoria / Consultoria

ASSESSORIA PUIG-REIG, S.L. 93 838 01 84 Assessoria / Consultoria

ASSOCIACIó D’AGROTURISME DEL BERGUEDÀ 93 839 06 11 Hostaleria i Turisme

ASSOCIACIó INTERPROFESSIONAL DEL BERGUEDÀ 93 821 45 90 Assessoria / Consultoria

ATIC INFORMÀTICA BERGUEDÀ, SL 93 822 30 46 Informàtica

AUTO-ELECTRICITAT ARMENGAU, S.L. 93 821 02 73 Automoció

AUTOMECÀNICA JORDI, S.L. 93 821 17 96 Automoció

AUTOMÒBILS CALAFELL 93 821 69 90 Automoció

AUTOMÒBILS CASAS COMA, SL 93 822 23 65 Automoció

AUTOMÒBILS MAS, S.L. 93 821 01 21 Automoció

AUTOMÒBILS PEDRET, SL 93 822 00 06 Automoció

AVICA RESIDENCIAL, SL 93 821 06 57 Immobiliari

B BALLARÀ, S.L. 93 838 08 97 Alimentació

BALLÚS, SA 93 821 01 93 Est. de servei i pneumàtics

BALVITEX S.A. 93 822 83 24 Tèxtil

BARSI S.A. 93 821 68 20 Immobiliari

BEGUDES DISTRIBUCIONS DEL BERGUEDÀ, S.L. 93 822 16 62 Distribució de begudes

BERGA 2000 CONSTRUCCIONS, SL 93 822 26 74 Construcció

BERGA EVENTS S.L. 93 822 08 20 Publicitat

BERGA RESORT 93 821 12 50 Hostaleria i Turisme

BERGAFONE, SL 93 114 50 92 Telecomunicacions

BERGUEDÀ INICIATIVES SDSL 93 821 4225 Serveis

BERGUEDANA TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.A. 93 821 41 00 Construcció

BERMAQ, S.A. 93 823 10 60 Metall

BIO-ONE S.L. 93 839 04 33 Informàtica

BOVIL, SL 93 822 20 88 Construcció

BUFET FERNÁNDEZ 93 821 25 11 Advocats

BUSCALL S.L. 93 821 11 87 Industrial

C CA L’AGUSTÍ “FORNERS DES DEL 1884” 93 824 80 03 Comerç Alimentació

CAL GARRETÀ
93 823 01 54

Restauració

CAL GUARDIOLA, S.L. 93 822 76 72 Hostaleria i Turisme

CALÇATS VALLS 93 823 41 12 Comerç calçat

CAMPING BASTARENY S.L. 93 824 44 20 Hostaleria i Turisme

CAMPING MASIA HOSTALET 93 839 05 28 Hostaleria i Turisme

CAMPING MIRADOR AL PEDRAFORCA 93 825 80 62 Hostaleria i Turisme

CAMPING RIERA DE MERLES, SL 93 744 12 63 Hostaleria i Turisme

CAMPING SERRAT ROIG 93 823 04 50 Hostaleria i Turisme

CAMPS DE VILARRASSA 93 823 83 13 Hostaleria i Turisme

CANAL TARONJA BERGUEDÀ 93 822 16 05 Comunicació

CARNIQUES VALLDAN, S.A. 93 822 00 60 Alimentació

CASA LLADO S.L. 93 821 04 57 Instal·lacions i reparacions

CASA MAGÍ 938 210 388 Comerç

CATALANA DE PINSOS SA 938251032 Ramaderia

CATORZE-ONZE TRANSPORTISTES, SL 93 822 20 65 Transport

CATT ETT, S.L. 93 822 14 58 Laboral

CEDINSA EIX DEL LLOBREGAT 93 838 15 77 Obra Pública

CENTRE DE CÁLCUL DEL BERGUEDÀ, S.L. 93 822 13 73 Assessoria

CENTRE DE FORMACIó VIÀRIA “AUTOESCOLA CANIGó” 93 821 10 71 Autoescola

CENTRE EQÜESTRE VILAFORMIU 608 23 25 23 Hostaleria i Turisme

CENTRE ESPECIALITZAT EN LA P.R.L., S.A. 902 252 636 Prevenció Riscos Laborals

CENTRE ÒPTIC S.C.P. 93 821 16 16 Òptica

CENTRE VETERINARI BERGUEDÀ 93 822 00 52 Assistència veterinària

CIAL. MOLÍ DEL CASTELL, S.L. 93 823 01 03 Comerç

CIMENTS COLLET S.L. 93 822 73 70 Fabricació Ciment

CLAU 21, SL 93 821 45 23 Construcció

CLIMAGLAÇ 93 838 08 74 Fred

CLÍNICA DENTAL BERGA S.L. 670 00 50 05 Serveis

CLÍNICA ODONTOLÒGICA DEL BERGUEDÀ S.L. 93 822 17 22 Assistència mèdica

COMERCIAL DOMENEC ROCA, S.A. 93 821 19 58 Alimentació

COMERCIAL PERALBA, S.A. 93 821 14 52 Art. de calefacció i sanitaris

CONNEX BILATERAL SL 93 825 15 36 Comerç articles esportius

CONSTRUCCIONS BERAVI S.L. 93 823 01 30 Promotor

CONSTRUCCIONS BERGUEDÀ S.C.C.L. 93 825 15 27 Construcció

CONSTRUCCIONS BOIMA, SL 93 829 04 99 Promotor

CONSTRUCCIONS CINT S.A. 93 822 01 18 Promotor

CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS QUERALT, SL 93 821 42 65 Promotor

CONSTRUCCIONS I RESTAURACIONS PEIPOCH, S.L. 93 823 60 20 Promotor

CONSTRUCCIONS I TRANSPORTS SERRA DEL PRE-PIRINEU, SL 93 825 14 97 Promotor

CONSTRUCCIONS J. GRAU FONT S.A. 607 727 369 Promotor

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES CANAL C.B. 93 821 07 25 Serralleria

CONSTRUCCIONS SOLA CARDONA, SA 93 825 08 83 Construcció

CONSTRUCTORA DE N’HUG S.L. 699 42 42 68 Promotor

CONSULTORIA AGRÀRIA DEL BERGUEDÀ, SL 93 821 41 24 Consultoria agrària

COROMINAS TRANSPORT S.L. 93 821 00 70 Transport

CORRED. ASSEG. PERICÉ FABREGAS, S.L. 93 821 18 50 Assegurances / Immobiliària

CURRIU SERVEIS JARDINERIA I PAISATGISME 667 35 92 85 Jardineria

D D2 ENGINY.TOP, SL 93 822 97 26 Serv. tèc. enginy. arquitectura

DANI MAGYK PRODUCCIONS 676 009 524 Serveis

DANIEL CASTELLA ESPELT 93 825 08 91 Construcció

DECA, SL 93 822 83 35 Industrial

DECOSUBI S.L. 93 829 03 00 Construcció

DEPILINE CENTER 93 822 24 85 Estètica

DINAMITZACIó DEL PATRIMONI S.L. 93 822 86 37 Hostaleria i Turisme

DIVERMUN, S.L.  93 822 14 34 Automoció

DOLCERIA ALBERICH, SL 93 821 07 11 Comerç Alimentació

DOLCERIA PUJOL 93 821 01 59 Comerç Alimentació

E ECONOUSE, S.L. 93 839 15 23 Maquinària

EDICIONS DE L’ALBÍ 93 822 20 26 Editorial

EL CELLER DE CA LA QUICA - ANTONIO CASTAÑO 93 838 02 20 Restauració

EL JOU HOTEL 93 824 77 05 Hostaleria i Turisme
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ELABORATS DEL BERGUEDÀ 93 821 03 11 Alimentació

ELECSIMON S.L. 93 825 15 88 Electricitat

ELECTRICA DEL CADI, SL 93 822 17 94 Electricitat

ELECTRICA ORRIOLS, SL 93 821 38 23 Electricitat

ELECTRICITAT CANUDAS S.L. 93 821 19 48 Electricitat

ELECTRICITAT ESTEVE CARBONELL SL 93 838 11 86 Electricitat

ELECTRICITAT RODRI, SCP 93 821 36 01 Electricitat

ELECTRODOMÈSTICS P. INDUSTRIA BERGA SL 93 822 18 18 Comerç

EMBALATGES FAURA, S.L. 973 14 28 18 Embalatge industrial

EMBOTITS CASOLANS DE MONTMAJOR CASA FIGOLS, S.L. 93 824 61 99 Alimentació

ENGINYERIA DOSBES, S.L. 93 821 51 59 Serveis tècnics d’enginyeria

ENVERNISSATS JOAN FIGOLS, SRL 93 838 08 39 Envernissats de mobles

EQUIP TÈCNIC SANTANDREU, S.A. 93 822 06 10 Serveis tècnics d’enginyeria

ERINA TECHNOLOGY S.L. 93 822 07 07 Serveis mèdics

ESPRESSO BLUE S.L. 93 821 44 14 Serveis

ESTACIó DE SERVEI PEDRAFORCA Estació de servei

ESTEVE BARNIOL 93 823 43 85 Alimentació

ESTRUC CONSTRUCCIONS I OBRES 93 114 51 50 Construcció

EXCAVACIONS BERGA, SL 93 821 31 05 Obra Pública

EXPLOTACIONES GANADERAS ALTO LLOBREGAT SA 93 825 10 32 Ramaderia

EXPLOTACIONS FORESTALS SERRA’S 93 822 82 48 Explotació forestal i derivats

EXTRA-AVIÀ, SL 93 823 04 73 Construcció

F F. FERNÁNDEZ CABRA I CIA. S.L. 93 822 11 80 Assessoria / Consultoria

FABRI-PADRO, SL 666 53 88 17 Restauració

FED. CATALANA DE LA RAÇA BRUNA DELS PIRINEUS 93 821 41 24 Ramaderia

FEDERACIó CATALANA DE NATACIó 93 821 45 45 Esports

FEM PREVENCIó SL 93 821 26 49 PRL

FERRERIA RM SANTASUSANA, S.L. 93 838 00 13 Metall

FERRINOX GIRONELLA, S.L. 93 822 81 20 Metall

FINA MOTORS, S.L. 93 821 16 50 Automoció

FINQUES CIUTAT, SL 93 821 15 20 Construcció

FO2, S.L. (FOTO DISSENY) 93 821 37 16 Publicitat / Fotografia

FORESTAL BERGUEDANA, SL 93 824 50 00 Material

FORN CAN CURTICHS S.L. 93 821 04 37 Alimentació

FORN ESPELT 93 821 06 89 Comerç Alimentació

FOTO LUIGI, SA 93 821 02 17 Comerç

FRANKFURT BERGA 93 821 00 10 Restauració

FREDUMARC S.L. 93 821 04 73 Comerç articles esportius

FRIGORIFICOS BERGA, SA 93 822 10 81 Comerç

FRONTANYA RURAL S.L. 93 823 91 63 Càmping-hostaleria

FUNDACIó COLLSEROLA “LES VINYES DE VILAMARÍ” 93 211 89 54 Ensenyament

FUNDACIó SALARICH-CALDERER 93 824 50 10 Salut

FUNERARIA FERRAN S.L. 93 821 03 10 Serveis funeraris

FUSTERIA ARCOS FABREGAS SL 93 821 37 17 Fusteria

FUSTERIA COMELLAS 93 823 40 92 Fusteria

FUSTERIA INTEGRAL JORDI S.L. 93 822 50 40 Fusteria

FUSTERIA M2 SCP 93 821 33 50 Fusteria

FUSTERIA SALMAR 93 821 25 34 Fusteria

FUTBOL SALA GIRONELLA Esports

g G2-GEOTECTIA EN MOVIMENT, S.L.P. 93 822 04 33 Geotècnica i mediambient

GABINET MEDIC DEL BERGUEDÀ, SL 93 822 07 07 Serveis mèdics

GASSA V. COMERCIAL, SL 93 822 26 90 Tèxtil

GEOSANS 646 436 654 Geobotànica

GESTORIA PUJOL S.L. 93 821 05 50 Assessoria / Consultoria

GRÁFIQUES GUINó 938 251 029 Impremta

GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT S.A. 93 856 05 76 Obra Pública

GRIFUL ASSISTENCIA, SL 93 822 04 02 Assistència en carretera

GRUES BERGA, SAL 93 821 23 27 Maquinària

GRUP CATALÀ DE TREBALL ETT S.L. 93 821 24 92 Laboral

GRUP GP 93 821 38 15 Construcció

GRUPO EMAR SISTEMAS DE LUBRICACION, S.L. 93 838 15 40 Automoció

GRUPPEDRALSASS, S.L. 93 821 45 54 Assegurances / Immobiliària

GUAL STEEL, SL 902 316 304 Metall

GUEBAR INICIATIVES, SL 902 19 64 26 Serveis

GUITART GUIXER ECONOMISTES ASSOCIATS S.L. 93 822 25 40 Assessoria / Consultoria

H HOSPITAL COMARCAL DE SANT BERNABÉ 93 824 34 00 Sanitat

HOSTALERIA I TURISME DEL BERGUEDÀ 93 822 24 95 Hostaleria i Turisme

HOTEL CIUTAT DE BERGA 93 821 44 22 Hostaleria i Turisme

I IDESOFTWARE CATALONIA S.L. 93 822 08 55 Informàtica

IMMOBILIÀRIA ORRIOLS, S.A. 93 825 10 32 Construcció

IMPREGNACIóN DE MADERAS S.A. 93 825 03 04 Tractament de la fusta

IMPREGNATS DEL BERGUEDÀ, SL 93 825 82 48 Tractament de la fusta

IMPREMTA BOIXADER, S.C.P. 93 823 60 70 Impremta

IMPREMTA BONET 93 821 04 29 Impremta

INBERGA TUR, SL 93 821 66 66 Hostaleria i Turisme

INDABER, SL 93 823 40 33 Alimentació

INDULONG-ARTESANA S.L. 93 821 02 18 Alimentació

INELEC BERGA S.L. 93 821 00 51 Electrònica

INFONOMIA TECNICA BERGA S.L. 93 821 44 87 Informàtica

INFORBER SCCL 93 821 38 02 Informàtica

INICIATIVES BERGUEDANES COMUNICACIó S.L. 93 822 25 76 Comunicació

INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES, SA 93 821 29 95 Construcció

INSTAL·LACIONS ESCOT, S.L. 93 822 23 12 Electromecanic

INSTAL·LACIONS I SUBMINISTRES PUIG-REIG SRL 93 838 08 67 Electromecanic

INSTAL·lACIONS MEDINA BERGA S.L. 93 822 09 19 Electromecanic

INTERGRUP AVIAPUNT, SL. 93 822 00 01 Tèxtil

IVEX PACKAGING IBERICA, S.L. 93 829 03 48 Fabricació envasos plàstic

J JARDI SANTACREU, SL 93 824 85 46 Jardineria

JOIERIA CANALS 93 821 13 85 Joieria

JOIERIA CLIMENT S.C.P. 93 838 01 74 Joieria

JORDI BARAUT SOLANELLAS 93 821 19 00 Serveis

JORDI VILELLA CASELLES 609 71 28 93 Construcció

JOSEP BASCOMPTE TARRES 93 823 04 45 Agricultura

JOSEP CAPDEVILA BAROY 93 823 62 27 Mecànica

JOSEP NOVELLAS I ASSOCIATS SCP 93 822 02 44 Arquitectura

L LA CABANA BERGA, SL 93 821 04 70 Restauració

LA MAIXERINA SCCL 687 49 88 11 Informàtica

LA SERRA DEL PLA 93 823 03 52 Restauració

LA TOR DE LA QUAR SL 93 825 10 32 Ramaderia

LAIMAR CONSTRUCCIONS I REPARACIONS S.L. 659 74 76 08 Construcció

LINEAS Y MONTAJES ELECTRICIDAD Y TELEFONICA S.A. 93 824 86 87 Instal·lacions elèctriques

LIVEN S.A. 93 822 16 20 Industrial

LLUIS COMA, SL 93 823 04 64 Construcció

m Mª TERESA VELILLA MUIXÍ 93 821 25 72 Podologia

MADERAS CUNILL 93 825 01 01 Tractament de la fusta

MAJORAL & ASSOCIATS SCP 93 839 18 00 Informàtica

MAQUINARIA ENRIC JOAN, SL 93 821 36 39 Venda, lloguer maquinària

MARBRES DEL BERGUEDÀ, SL 93 822 88 77 Marbre / Rajola

MARBRISTES DEL LLOBREGAT 938 228 484 Marbre / Rajola

MARC PUJOLS CAMPRUBI (LA NOTTA) 93 822 18 69 Restauració

MARCOS-PONS, SL 93 822 82 53 Construcció

MASVIDAL ARQUITECTURA I ENGINYERIA SL 93 822 10 63 Serv. tèc. enginy. arquitectura

MATERIALS CASSERRES S.A. 93 821 39 54 Material

MATERIALS FIGULS CANAL, SL 93 829 00 85 Material

MATERIALS SANT MARC, S.L. 93 825 03 54 Construcció

MECANITZATS DEL BERGUEDÀ S.L. 93 825 00 79 Mecànic
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METAL·LIQUES PUIG-REIG, S.L. 93 829 01 56 Construcció

MOBLES JORDI TOMAS 93 825 01 48 Comerç mobles

MOBLES SOLSONA, SL 93 825 00 55 Fabricació i comerç de mobles

MOIXERó SOFTWARE CONSULTING, S.L. 93 822 72 81 Informàtica

MOLLES MALÉ, SL 93 823 40 77 Metall

MONTAJES RUS S.L. 93 821 35 01 Metall

MONTES VIDEOGRÀFICS 93 822 12 75 Productora de vídeo

MONTSERRAT AMILLS COROMINAS 93 824 41 83 Xocolata

MRW BERGA 93 822 10 16 Paqueteria

MUNICS SILOS S.L. 93 838 01 93 Industrial

MURCAROLS 93 823 60 01 Alimentació

MUTUA GENERAL DE SEGUROS 93 821 42 52 Assegurances / Immobiliària

N NETSOFT INGENIERIA S.L. 609 52 38 37 Informàtica

O OBRES I CONSTRUCCIONS PUJOLS, SL 93 823 43 44 Promotor

OBRES I PROJECTES ST.JORDI S.L. 93 824 90 35 Construcció

OBRES I REFORMES CAMPRUBÍ S.L. 93 823 90 52 Promotor

OFICINA DE SERVEIS 93 823 65 30 Assegurances / Immobiliària

ONIX CONSULTORIA S.L. 902 19 64 26 Consultoria

P PALAU I FILLS S.A. 93 823 01 00 Alimentació

PANIFICADORA BERGA-VALLDAN 93 821 08 15 Alimentació

PARAPENT BERGUEDÀ, SL 93 823 01 31 Hostaleria i Turisme

PARENTESIS GRUP 93 825 05 18 Imatge i So

PELLS DEL LLOBREGAT, S.A. 93 824 80 57 Comerç pells

PENDÍS BAGA, SL 93 824 41 73 Promotor

PENTIUM INFORMATICA 93 821 29 11 Informàtica

PERRUQUERIA L’ESPILL 93 822 22 32 Perruqueria

PERRUQUERIA ROSA 93 821 51 70 Perruqueria

PERRUQUERIA SOMNI 93 821 00 93 Perruqueria

PETITMUS 93 823 88 80 Alimentació

PHYSIS CONSULTA D’OSTEOPATIA 687 83 35 59 Salut

PINESVI, S.L. 93 821 13 81 Construcció

PINSO I RAMADERIA SOLÀ, SL 93 823 40 18 Agricultura

PLANA ASSESSORIA S.L. 93 821 45 90 Assessoria / Consultoria

PLANAFIL S.A. 93 822 50 20 Tèxtil

PLANXISTERIA BASSACS 93 822 86 13 Planxisteria

PLANXISTERIA EL POLÍGON S.A. 93 822 01 83 Automoció

PLANXISTERIA TOMÀS, S.L. 93 822 16 77 Automoció

PLANXISTERIA VERTEX 93 821 17 62 Automoció

POLLS, OUS, ETC. LA CERDANYA, SL 973 51 01 34 Agricultura

PONS VANCELLS, SL 93 821 07 88 Assessoria / Consultoria

PORTES NOGUERA 93 822 21 64 Metall

PRATSERRA, SL 93 821 45 23 Promotor

PREVENCONTROL, S.A. 93 876 85 51 PRL

PROBESA 93 821 10 50 Promotor

PRODUCCIONS ÈLDAR S.C.P. 93 823 42 70 Informàtica / Disseny gràfic

PROMOCIONS ESTASELLES, SL 93 822 07 60 Marbre / Rajola

PROORTO, S.L. 93 822 23 23 Farmacèutic

PUJOL SERVEIS I REPARACIONS, SL 93 821 22 57 Instal·lació aigua, llum

Q QUE PUC FER PER TU 93 822 10 14 Serveis

QUIROBELL S.L. 93 822 10 67 Estètica

R RACALLBER, SL 93 822 86 96 Alimentació

RAJA REFRIGERACIó I EQUIPAMENTS 93 822 10 62 Fred

RAMADERIA GRAUS, SL 93 823 01 65 Agricultura

RAMADERS DE MUNTANYA DEL BERGUEDÀ 93 822 00 92 Agricultura

RAMON FIGULS REY 93 823 00 31 Serveis

RAMON GARRIGA CAUS, SL 93 838 00 43 Agricultura

RAMON MARTI FARGUELL 93 822 17 98 Hostaleria i Turisme

RAMON PELLICER LLIMOS 93 825 07 59 Viatges

RED-MAT S.L. 93 821 25 77 Construcció / Metall

RESTAURANT CAL PAJARES 93 822 83 90 Restauració

RESTAURANT BAIXADOR 93 838 00 02 Restauració

RESTAURANT CAL BARRACA 649 68 64 91 Restauració

RESTAURANT CAL PAJARES 938 228 390 Restauració

RESTAURANT FONT NEGRE 93 821 54 33 Restauració

RESTAURANT LA NAU 93 825 00 12 Restauració

RESTAURANT NIU NOU 93 824 42 53 Restauració

RESTAURANT SALA 93 821 11 85 Restauració

RETOLS TRAFFIC 93 822 04 75 Retolació

RETOLS XALOC 93 821 41 55 Retolació

RETRACTIL GARPER, S.L. 93 825 00 71 Metall

RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES S.L. 93 839 07 00 Serveis

RODRI SEGURETAT, S.L. 93 822 02 20 Seguretat

ROSA MARIA MALÉ, SL 93 822 13 29 Comerç

S SAFONT I MONTRAVETA S.L. 93 821 30 03 Electrònica

SAGÀS 10 PROMOCIONS, SL 93 822 25 65 Promotor

SALUT 26 670 25 64 97 Salut

SAULEDA, SA 93 822 10 48 Industrial

SEMEN AVIÀ, SL 93 823 04 28 Agricultura

SERAROLS I ASSOCIATS , S.L. 93 821 41 39 Assessoria / Consultoria

SERRADORA BOIX S.L. 93 829 09 00 Tractament de la fusta

SERRANO VANCELL, SL 93 822 01 75 Comerç

SERVIBERGA, S.L. 93 822 15 90 Marbres

SERVISO, SCCL 93 838 10 63 Sonorització

SISTACH S.A. 93 821 68 20 Comerç

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A. 93 825 11 55 Industrial

SISTEMES D’ALUMINI FELI, S.L. 93 821 32 23 Tancaments

SISTEMES DE FILTRES I REGATGES S.L. 616 49 51 80 Fabricació mat. Regatge

SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS S.A. 93 400 50 89 Distribució carburants

SOLDEBER 93 823 12 81 Metall

SOQUIBER LABORATORIS COSP S.A. 93 821 05 17 Comer.prod. Quimics

SUPERMERCATS PETIT PREU S.A. 93 821 19 58 Alimentació

T TALLER VALLDEPERAS 93 822 71 13 Automoció

TALLERS FREIXA, S.L. 93 821 07 60 Automoció

TALLERS J.BALLARÀ S.L. 93 822 04 52 Tancaments

TALLERS Y T. LLOBREGAT S.L. 93 838 00 76 Automoció

TAPISSERIES ALFIL, SCP 93 821 17 54 Tapisseria

TECNIBER S.A. 93 821 24 61 Electricitat

TEIXITS INTERTEX S.A. 93 821 39 56 Tèxtil

TINTORERIA BUGADERIA ROSA MARIA 93 821 37 53 Neteja

TOT CRISTALL - CASASAYAS SALA, S.L. 93 821 27 81 Tancaments

TOTVIATGES 93 822 34 30 Agència viatges

TRACTAMENTS ECOLÒGICS S.A. 93 821 45 55 Neteja pública

TRACTO BERGA S.A. 93 821 68 10 Automoció

TRANSPORTS COTXARRERA S.A. 93 825 01 07 Transport

TRANSVINYOTS, S.L. 93 838 01 45 Transport / Neteja viària

TRES COSTA ESPORTS S.L. 93 825 02 86 Comerç articles esportius

V VALLDAN DISC, SL 93 821 11 72 Editorial

VENTAMATIC -LINIAL MOBEL- 607 20 20 48 Informàtica

VIDUR 93 822 22 20 Industrial

VILÀ - PAPERERIA I OFICINA, SL 93 821 18 48 Informàtica / Mat. d’oficina

VILADASES S.L. 93 825 15 29 Hostaleria i Turisme

X X. HERNANDEZ I E. MONTRAVETA, SL 93 823 03 50 Serveis

XEMENEIES GONZALVO 93 821 23 73 Construcció

Z ZICK ZACK 93 821 54 22 Tèxtil
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SERVEI DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS

Ctra. de Solsona, 52, 1a 
08600 Berga
T. 93 114 86 27 
www.femprevencio.cat 
fem@femprevencio.cat

Proximitat sempre a prop seu
Coordinació empresarial efectiva.
Assessorament i formació.

Qualitat menys accidents, més producció
La qualitat en la prevenció és un estalvi.
Tenim el sistema més eficaç per gestionar la 
prevenció, sistema que facilita l’obtenció de la 
certifcació OHASAS 18001.

Innovació en gestió i processos
Facilitem les eines informàtiques per una 
gestió efectiva de la prevenció.
Tindrà tota la documentació: en entorn 
web,disponible en qualsevol ordinador, en 
qualsevol moment.


