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UN CAFÉNOU

Se'ns ha ocorregut
que el nom los.

2

,
E s una mica una pena que als
pobles vagin desapareixent els
cafés, els lIocs de sempre, aquell
lIoc que trascendia el nom, i on
no calia rétols ni mots rebuscats .
«Me'n vaigal café», i tothom sa
bia l' únic lIoc on podia trobar
me. Araja comenca a ser impen
sable aquesta proposició. EIs ca
fes s'han fet bars, cafeteries,
pubs, xampanyeries, xocolate
ries , granges, frankfurts ... La
mobilitat social ha imposat la im
portacío d'altres cultures, amb
tot el seguici de símbols i ele
ments que les identifiquen. Fins
i tot la tipologia ieIs costums deIs
pobladors «indígenes» s' ha anat
adaptant suaument i sense re
bel.liesa noves marques d'iden
títat. No es bona aquesta ímpor
tació? No es tracta de mani
queismes , sinóde fets i molt as
solits . Hi ha, pero, altres fets que
farien coherent aquest acompan
yament cap a l'assurnpci ódeva
Iors, en principi alíens, i quepot
ser vindrien a demostrar que

totes les cultures son iguals. Pot
ser es desgana el reconeíxer-ho.

Si la facilitat de penetració
d'uns signes i valors no desem
boca en un caos traumátic, ni
tant sois en símptomes, tard o
d'hora s 'haurá d'assumír la nos
tra predisposició a la receptivitat,
i, aprofundint, que tots aquests
valors i signes no ens han vin
gut de nou, sinó que els teníem
a dins, nom és que potser en un
estat Iatent. Davant d'aquesta
suposíció, eIs fets queens farien
ser coherents no es succeeixen
ambla mateixa celerítat. Accep
tem una globalització deIs mer
cats i de les cultures, ajudats per
unes comunicacions cada cop
mes rápides i intantánies. pero
ens han quedat pendents les
reaccions solidáries. Ensquedem
bocabadats, quan no insultants,
davant de fets com terratrémols ,
cóleres, tráfecs de tot típus, pe
r óel botonet que activa la nos
tra reacció encara es verge en
molts casos. Pot ser que-la ma
teixa comunicació que ens mos
tra eIs fets de manera massa ob
jectiva i repetitiva, hagi adormit
les secrecions queabans haurien
estat naturals. Hem «adoptar»,
en definitiva, només els rituals
superfícials, marques exoteríques
massa exótíques d' altres cultu
res, pero l' interior no acaba de
decidir-se.



Per aixó pretenem retrobar, sa
bent que només té cabuda en la
nostalgia, la «cultura del café»,
aquelllloc on igual es parlava fre
neticarnent de futbol, com es
convertia en improvisada oficina
de contractació laboral, o es de
batia acaloradament eldretd'uns
i altres, veíns i interessats quela
comunitat rutlli una micamillor,
a pesar de les paraules i les erno
cions que fora d'aquell context
s' esvaeixen i s' allunyen de la
realitat. Pretenem tornar «al ca
fe», peró no a la seva objectiva
tradicionalitat, sinó a la moder
nitat subjectiva que ens llanca
l'evolució. Aquest és «El Café
d:Aquí», i la seva pretensió: in
formació, opinió, formació , estu
dis, enquestes ...

E l destí de les revistes conti
nuará depenent deIs lectors, i la
supervivencia d'aquesta, en con
cret i com d' altres, dependr á del
grau d'utilitat i satisfacció quehi
trobeu en els seus continguts.
Que tampoc rívalítzaran, ni ho
pretenem, amb els informatius
diaris , deis quals necessáríament
haurem de beure, donada la di
ferent periodicitat d'uns i altres,
i, per tant, la rapidesa informa
tivaque els caracteritza i que tots
demandem i de que som
consumidors.

«El Café d:Aquí» será el Café

que recordem. Encertadamento
no, travessarem la dimensió de
l'«espaí de cornunícacio» que su
posaval'establiment físíc, per tal
de reconvertir-lo en un rnitj á de
comunicació i opinió rnícro-s ócío
econ ómíc, amb reportatges
d'economía, empresa, ocí , eco
logia, i tot alió quepuguí tenir
trascendencia en les nostres te
rres. Que al mateix temps -si
no, haurem malbaratat
energies- suposi un motor
d'evolució i competitívítat més
pleque el que es proconitza a les
conferencies: de coneixement,
expansió, formació, ...

En un any - i els vinents- de
«grans reptes» i repercusions a
mitjana i petita escala, tant eco
nómica com social, quedeucon
vidats a seguiramb nosaltresels
batees i eldecurs d'una novaera,
i a acceptar-nos tot creient en
l'estímul adherit al nostre nomo

Damia Sans

1966
Café
cedel Pepiton,
a Ivars
de Noguera
Des de foral
una casa
més del poble.
A dins. caliu
i jovenalla.
Gracies.
Pepito.

CAFENOU
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La portada

CAFÉ DE PORTADA

Editorial

5

europeista - També la
que més ens convé
d 'una Europa que dóna
la rna als paisos del
Sud , per tal donar-los
vida, tot ajudant
-pagant- a equ il ibrar
les economies .

Pero l'ideal isrne es
trenca amb el «no» de
Dinamarca, en una
me na de «bot ifarra cap
als parsos del Sud ,
representats per la rna
crispada que veu amb
certa impotencia la
incertesa del seu futur
amb la buidor que li
queda entre els dits . I
és que els gestos són
un assumpte perillós,
perqu é, tot i no fent
res, ja estas fent-ho .

Renunciar a un nivell
de vida superio r i amb
més comoditats , en
favor d'un altre més
necessitat , no ho fa
tothom . Mirem-nos el
melic .

En parlarem després
del 20 de setembre ,
quan se sapiqa la
vo luntat de
«l 'aternperat- poble
franc és sobre
M aast r ich t.

observa r que e l facto r
qeoterrnic (nord-fred,
sud-ca lent) és dec isiu
en la r iquesa del
repertori gestual.

Hem triat la portada
com una al.lusió directa
a la percepció genera l
d 'una . Euro pa U nida, a
través d 'un símil de La
Creació de Miquel
Ángel , que cornencaria
a concretar-se a
Maastricht. Aquesta és
la visió idealista i

La implantació de
l'Esperanto i l 'Ecu com
a mesura iqualat órla .
pot arribar a funcionar
en el intercanvi
comercial europeu,
pe ro no en els
processos
comunicatius .

En 1986, Van Law ick
Gooda ll va confirmar
l' exposat per Darw in
qua n aquest equ iparava
e l comportament deis
x irnpanzé s amb e ls
humans . A el ls s'afeql
l'estudi de Eibl-Eibesfe ld
de 1970. Tots ells
concloien que els
gestos primaris, com la
timidesa , la ve rgonya,
el festeig i la por, són _
expressats de manera
igual per totes les
criatu re s .

Ai x ó, pero , qua n el
missatge requere ix més
complex itat , sorgeixen
els gestos regionals
que caracteritzen ,un
grup diferencial. Es
Ilavors quan els gestos
emfatitzen el que s 'esta
dient, i, fins i tot, és po t
prescindir de la parau la.
Pere Greenham va més
Iluny i assenyala que
donant tom bs per
Europa és curiós



CAFÉ MANAGEMENT

L'Inventari de técníques de gestío elabo
rat pcr Time 'text mostra que el directiu rnít
já empra més d'll hores a la setmana en
reunions, i que el 25%d'aquest ternps, qua
si tres hores. és malbaratar.

Reunions que noacaben mai, o pensar que
lagestióés basadaen reunions eternes i rnés
a la saletad'estar, trucades telefóniques in
ternes i extcrnes. El teléfon sempre vol ser
el primer i passar davant, potser, d' un as
surnpte important que es té entre manso

O un escriptori pie de papers i desorde
nat. El directiu mitjá passa unes 36 hores
setmanals davant la tauladel despatx. i amb
un error grcu de concepre. es creu que el
treball es tara si s'amumega a la taula. Aixó
és una gran confusió que condueix a una
altra pérdua de ternps: localitzar «els pa
pers- suposa un promig de 3 hores rnés a
la setrnana.

Reunions per a ((pe rdre 's-hin. Una
apllcació de la gcsuo amb prtorltats. i una
apropiada planificació evitarla aquestes pér
dues. Si a la taula hi ha un paper que no
s'ha mirar duraru les darreres dues hores,
val mes allunyar-lo de la vista: l 'assumpte
no CS rcsoldr ásol. Convéque els assurnp
tes pcndcnts síguin ordenats a unprestat
gc de facil acc és. A la taula nornés hauria
dhavcr-hl els papers en que s'est á treba
llant. i un index d'assumptes pendents, amb
la nola de l'arxiu.

Qualllcs hores56n rcunits aldia?56n pro
Il toses aquestes horcs7

Hi ha rnés simptomatologia del malbara
tameru del temps

- El bras er: moh sovint lagents' as
seua una reunióa «escalrar» la cadira. Una
bona actitud, pei pan de l'organitzaclo
duna reunió, és determinar qui és neces
sari a la reunió, o pot aportar quelcom, i
qui no ho CS tarn, o rnés avíat por «sobrar».
Una saludable actitud personal és no accep
tar dasseure's en una reunió d'un tema que
es desconeíx. o al qual no s'aportará res.

- La teranyina: es aquella llarguíssi
ma reunió sense una formacentral, a ones
toquen una ámplía gammadassurnptes que
no guarden relació, ni ordre, i de la qual no
sen treu cap condusió. Les reunions po
denderivar a temes sense cap importancia,
i desrneréixer alsconvocants i partícipants.

- La barca : és una derivacióde l'ante
rlor: amb la diferencia que no hi ha cap lí
der, ni opositors. La reunióesconterteix en
una simplexerrada d'amlcs oconeguts, en
el millor deis casos, on es té la sensació de
«ser una ondulació més» de la serp del
temps.

- la noria: podríemderivar-la de la te
ranyína, on. després d'un llarg temps de
reunió, no s'arriba a cap conclusio, sinóa
la convocaróría d' U1l3 altra,

'rora la slmpromatologtaqueespodria re
collir - mésextensa que la citada- només

6

Optimitzar
el temps

de la
gestió

calatribuir-la a la manca d'una !ixació per
sonal. No preparar-se una reunió CS ínsul 
tant per la persona que si ho ha fet. D'a1
guna manera la, en princípí. situació
digualtat previa a la reunió es trenca per
la desídia deis no participatius. Seguir el co
rrenti amagar-se darreraopíníons nocon
trastades CS negar I'evolució de l'organís
meoempresaconvocant. 1potser quínega
una evolució no hi haurá deser implicat. . .
3 hores d' interrupcions diaries

Un altre enemic de la productivitat en la
gestió son les interrupcions . Si be en un
principi hi han contríbuít les noves tecno
logíes , és imperiós comptar amb un equip
que conegui els costums -si s'han
comunicat- de la persona a qui sha
d'ínterrornpre.

Nofa gaíre, undírectiu rebiael cor-reu un
sol cop al dia. Avuí el correu, el fax, els mis
satgers i el correu electróníc el poden ma
rejar a cada minutoS'ha quantificat en gai
rebé 3 hores díáríes {I} el temps dedicat a
ferfront a les interrupcions. Aquí és neces
sari la comunicació amb l'equip quan a
responsabílitzar-lo d 'aquesta p érdua de
temps. Hi ha prou sortides.
-Establir I'hora tranquil.la: espot

reservar un cert perfode de temps per a
dedicar-loa assumptes importants sense ser
molestat sota cap concepte.

- Saber dir «no n: si la feina ques'es
ta realitzant és més ímportant que l'assump
te de la interrupció, solament s' ha de valo
rar aquestat prioritat i dir . senzillament,
«no» .

- Fer-ho pú blic: comprar amb els
coUaboradors per a planificar les ínterrup
clons, «empaquetant-les» en unaúnica reu
nió, quan es rracta, perexemple, d'assurnp
tes de gestió lnterna .

- Truc ada e n espera: s'ha d'en
senyar aIscol.laborardors que ellsmateixos
reflexionin sobre la importáncia del motiu
de la interrupció. SiCSquelcomimportant,
intentar resoldre-bo un mateix , o donar-Ji
la prioritat que rnereíx. O, si no mereix tal
príorítat, tenír en compre que la persona que
telefona mereixi espera una atencío lmme
díata, en relació a l'assumpte motiu de la
trucada, Val més un _ja 11 trucará després»
que un «no hi és» aspre. Sobre tot si a la
planificació necessáría és prevíst tornar la
trucada.

A aquests enemics de la productivitat es
va unir als vuitanta la tecnologia informa
tíca: alió que es presentava com la solució
a tots els mals í que incrementaria la pro
ductivitat deIs dírectíus. Dones b é, aIs da
rrers 10 anys aquest augment nornés ho ha
estar en un 1%enaquest sector, mentre les
cadenes demuntatge ho feien en un4%. La
raó? Informatitzar la gestió no ha suposat,
com als altres sectors, la reducció de per
sonal. sinó el repartírnent de (menys) feina
entre els mateíxos, D
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saturació:

a I'opció turística

de L1eida

I'hi ha sortit

un competidor,

nornés que aquest

s 'anuncia més

sovint i en m itjans

estatals .

La saturació ja té

els sírnptornes.

Gens
visionaris:

l 'economta i e l
deñcttpubnc gen erat

per les Ileugereses del 92
no fan pensar qu e «eetem co m per a fest es»,"



ta Maria, con su aire de
fortaleza, es una auté n-

TE DELLONSES LA COSA

El Pirineo
de Ueida
Una hermosa

zona recorri
da

por miles de
turistas y q ue

ha d ado lugar

rc.:
el U rge y El Parque Nac,• .

;Y:'~~a~lir~'"':a:'.:p~r¡:;oce- Aigües Tortes yLago u _

dente e orra. Fue Maurieio esuno de los rin-
un import ante burgo eones más impresionantes
m edieval cuy o ran go del Píríneo, donde la Natu-
puede comprobarse, hoy raleza se muestra en lodo

todavía, por la circuns- su esplendor.

tancia de que el obispo
de Seo comparte, con el
Presid ente de la Repú-

El coneixement de les comarques de Lleida:
«Puente de la Suerte» i el riu «Urge!»

ElPatronat de Turisme ..Ter·
res de Lle rca.. de la Oiputació
difonqu é arriscadament la
con clust ó queha augmentatel
coner xernent de les comar
ques de Llerda entre la gent
de Barcelona. Arriscadament
perqué les comarques que es
coneixen de L1eida sempre
56 n les matei xes. i aíxó no
autontza gaírede generaBtzar
1 IgualarLa Val d'Aran i la res
ta del Pirineu amboper exem
pie. La Noguera.

I queda moll d 'esforc per
fer, si bé és qüestionable que
una campanya tan centralltza
da com rAra Lleida. que a
més pretén donar exclusives
del logotip com si d'un Cobi
es tract és . pugui ara
dlversíñcer-se sense donar la
sensacl6 que es parla d'un al
tre lndret i no pas de L1eida.

1 també resulta curi6s que

8

des de L1 eida se 'ns vengui
una gran tasca de promoció,
sobretot quan veie m coses
que ens véne n de fora , distri
butdes pels mateixos diaris de
Lieida que també són suports
publlcit ar ts de la campanya.

Sense anar més Iluny, el su
plement dominical Antena ,
que es distribueix conjunta
ment amb el Segre els diu
menges, ens ha donat ..dues
puntades» parlant de les te
rres de L1eida. Un d'ells, del
8 de rnar e. situava l'església
rom ánica de Santa Maria de
Viu de L1evata a un poble de
I'A lta Hlbaqorca que es diu 
tal com ha pose n- ..Puente de
la Suerte...A part de parlar de
dos municipls diferents, i des
prés de la irnpossibllltat per a
localitzar el "Puente de la
Suerte .., hom pensa que deu
ser la burda traducció de Pont

de Suert, feta per algú que
se' n riuria molt si des d'aquí
s'escrigués el seu poble com
Madrit .

També al mateix reportatge
apareix la ..comarca de l alto
de Híbarq orza » que deu ser la
impotencia del reda ctor de si
tuar l'Alta Hibaqorca , i cal
agrair-li-ho, per , la ressonan 
cia del nom que proposa, que
l'equipara a ..Los Altos del
Golan .. o de l Niáqara. mé s
coneguts .

Al mate ix Antena , pero
aquest del diumenge 31 de
rnaíq, un redactor sit ua ..La
Seo de Urgel .. a les rodalies
d'Aigüestortes, i proposa com
a hotel el Parador d'Aran. Deu
ser que a Madrid ut llitzen rna
pes d'una enorme escala, i
per aixó, propo sa una visita a
la Seu i dormir a 129 qui l órne
tres, al Parador de Vie lha, ad-

mirant Aigüestortes , és nor
mal. El que no és tan normal
és el text del reportatge : ..Seo
(sic) tiene un bello emplaza
miento, entre el río titular, el
Urge l. y ese Gran Valira pro
cedente de Andorra ».

El nom del riu, que a més de
passar per La Seu dóna nom
al diari que distribueix aquest
suplement, no és cap ..Urge l..
- ni tant sois exi ste ix aquest
riu en la nostra geografia- si
nó, evidentment , el Segre . I
tampo c, que sapig uem l'altre
riu té cap «qrendeee- sinó és
el nérxer en la petita Andorra.

S'ho haurien de fer mirar. O
potser els companys de Se
gre podrien regalar-los mapes
d' escala més petita i detalla
da. Al menys, la col.lecció Dei
Pirineu a t'Ebre , que val la
pena.



El cartel! no era de les
Escoles Bressol
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ens de promoció turística de
les co marques. O els xiutets
del matei x INCAVI i les ern
preses pro ductores de cava,
Iíder s per altra banda , a molt s
palsos . O la rriatetxa casa TO
RRES de is vins i brandis , líder
a les dues amériques en rnolts
de is seus productes . També
el De partament d 'Agr icultura
i to ta la seva promoció agroa
l lrnent ár¡a i de productes
autóctc ns i arte sanals, com a
alternativa agraria. O progra 
mes de televi sió: Bona cuina
po dia engegar a I'atur el seu
equip í el seguic i de restau
rants sort its i per so rt ir que
d'alguna mane ra ap rofíte n la
promoció deis seus plats. O la
mateixa ed itor ial Ribera-Rius
de Lletda . promotora de les
publicacio ns La Cuine , L 'hos
ta/er , i la Premsa . O la Com o
fraria de Vi ns de la Terra Fer
ma, que hagués pogu t quedar
en una semt-clandesti nitat .
igua l que alt res, de mes sote
ra , com les de Vil afranca i
Sant Sadurni. O el menyspreu
que supos ava la campanya
cap a vi des senceres dedica
des a tan sucoses fei nes co m
els N éstor Luján i V ázquez
Montalb án.

1és que I' hostaleria no es
ta co m per qué l¡ toq uin els
- foqons».

Per cert. que els mateixos
dies de la campanya, i potser
per aix ó. Repsol contraataca
va emb I'eslógan ..Aixó es vi 
da, aixó el plan.., pro moguen
el pla d'abastament persona
litzat de butano .

Realment fo u una qüestió
de qul efs te nia -efs fog ons 
més ben posat s.

La tan anunciada campanya
de la Generalita t per ta l de
combratre els mals hábits deis
catalans sen v a anar a
l'a iqua . El conselle r Xavier
Trias, en la seva pre sentacl ó
a I'octubre de l 'eny passat ,
proposa va plantejar, per pri
mera vegada, "u na campanya
global» que intentar ia " inc id ir
sob re aquesls (mals) hab its,
perqué de la seva dism inució
depén que asso lim algun s
deis objecti us de salut que
ens hem ftxat-.

La campanya. que fou plan
tejada en clau humorística, re
bat ia el s diferents t ópics
refugi deis que es negu en a
canviar de vida, explicant com
es tro ben bé mítjancant mono
legs de bebedors, fumad ors i
panxaconten ts sed enta r is .
..No t 'engany is, aix ó no és vi
da» fou I'eslógan d 'una tan
desorbitada co m inútil carn
panya que va suposar una
despesa de 200 milio ns al De
parta ment de Sanitat i Segu 
retat Social de la Generalitat.
1potser es van gastar de ma
nera més precipitada a la
que inicialment s' hagués
programat.

Imaginem que el mateix De
partament de Comen; i Tur is
me, que canta les excel.l en
cíes de la bona taula de Ca
talunya, com a punt fort de les
promocions turís tiques -que
també subvencio na-, va fer fa
prim era i més sonada "pitada..
a la campanya i als seus ins
piradors, perqué enfonsava
l'e sforc inductor al tur isme i al
consum, sob retot l'In ter to r.
Tarnb é imag inem el toe que
débien donar els pat ronat s i

Que no ens toquin
ccels fogons»

Llavors el primer, vist que
el jurat era representatiu de la
projecció que es prete n de la
ci utat de L1eida amb aquests
produ ctes, i havent -li assegu
rat I'altre que els membres del
jurat no hav ien passa t cap
curs accecel erat de marque
ting de la cornunicaci ó ni de
disseny graf ic , va decidir fe li
c itar la Paeria per la gran idea
que havia estat inclou re I' Es
co la M unicipal de Belles Arts
din s la xarxa de le& Escoles
Bressol. perqué així aquestes
últtmes no es quedaran sense
pressupost. De tates mane
res , sembla ser que el nostre
amic vol ajornar la fe llc ltac i ó
ñns conéixer la co nvocato ria
de la Quarta Entrega,

Algú va pen sar , en veure el
prcducte , de felici tar la Pae·
rie per la gran ide a de selec·
c lonar un cartell fet a les Es
ca les Bresso l. La técnica i els
co lors emprats, aixi com el vi
sual isme del co nju nt, dignes
deis millors -puntxonaíres
entre 3 i 5 anys, feien pensar
en un alumne ava nc;at
d'aquestes escoles. La de
cepció fou quan un altre digué
que no, que s'h avia pagat
300,000 ,- pesseles per alió ,
i que el guanyad or, que te nia
20 anys, estud ia a l' Escola
Municipal de Belles A rts.

Sem bla ser que el jurat qua
lificador. for mat per vuit per
sones va exposar e/s seus cri 
tens i oreter énciee qua nt al
co lo r, mot ivacions , tipus de
[letra. i la -Imaqln ac¡ó de veu 
re penjat el cartell pe ls carre rs
de Lle ida-. Aquestes vuit per
so nes for en Frederic Vilá , re
presen tant de l departa ment
de cultu ra de la Paerta : Pere
Yuguero . president de la CQ

rnissi ó de festes; Jaume Vile
tla. pres ide nt del Cercl e de
Belles Arts: M agda Ballester,
d irecto ra de relacions exter
nes de la Pae ría: t res re pre
sentants deis diaris locals, i
Jordi Gené, dissenyador de la
Paeria . És a dir . només un
deis vuit membre s de l jurat és
un professional del d isseny , i
amb aquest pe rcentatge re
presentatiu es va tri ar el que
es va tria r.

L'Ajuntament de Lle tda .
igual que alt res insti tucions ¡
enti tats de la prov incia , con
voca de manera hab itual un
concurs per a I'elecci ó de l
cartel l que representa les Fes
tes , Aquest any la dotactó al
treba ll gua nyador era de
300.000,- pesseles. Un tota l
de 144 obres ..de gran quali
tat i co lo rs.. es van presentar
a tabelhdor concura. el de
mejor dotació de la provincia.



TE DELLONSES LA COSA

Al Departament d'Agricultura
se li cremen «els papera»

et separes de mi és un sofrí
ment o Pensat' ho bé aban s
d 'adquiri r-me .

2.· D óna'rn temp s per a
compendre el que vals de mi.

3 .- Infon-me conñanca, vi sc
d 'el la.

4 .- No te m'enfad ís ga ire i
sobretot no em castiguis
tancant-me. Tu tens el teu tre
ball , les dlve rsions i els amics.
Jo només et t inc a tu.

5.- Parla tant en tant amb
mi.

6 .- Aprén a tractar-me com
cal. Jo mal no ho ob lido.

7 .- Abans de pegar-me,
pensa que les meves dents
podrien desfer fácllment els
ossets de la teva ma. pero, no
les faig anar.

8 .- Ab ans que em digu is
inútil , caparrut, o mandrós
quan em dem anes que fad
quelcom. pensa que mha po
gut fer mal el menjar o que he
estat massa estona al solo
que el meu co r és cansat.

9 .- Cuida'rn quan arrtb ¡ a
vell: tu també ha seras algun
dia.

10 .- Vull que siguis al meu
costat quan arribi el f inal. No
d iguis ..no puc resistir -ha» o
..que succeeixi quan jo no m'h i
trobí-. Si estas amb mi tot se
ra més f ácil.

JA. MAR SAL JANOT
Barce lona

Coincidencia amb gossos

El pi tjo r amic del qos , la no
ticia amb aquest titu lar hagués
pogut passa r co m aquelles
que s'obliden d 'un dia per I'al
tre oEl 15 de maig , el SEGRE
informava de l salvament pels
bombers d'un gas que fou tro
bat al canal, a l'alcada de Su
danell , i que tenia les potes J1i
gades al moment de ser res
catat , si bé hav ia pogut
alltberar-se les dava nteres i
d'aquesta man era encara
surava .

El gas, sense co llar ni da
des d' identiftcaci ó era de la
raca dogo i fou desinfec tat i
ate s de les fendee . mo lt infla 
des per les Iligadures. per la
Prote ctora d'anlrnals . La rna
teixa entitat info rmava que
pocs dies abans una persona,
a les rodalies de la Protecto
ra, va llanear des de el cotxe
un pastor ale many que morí
als quinze minuts per infec
cions produides per paparres.

El mateix di a que SEGRE
pub lieava la noticia, LA VAN
GUARDIA requadrava una
carta d 'un lect or que ens
veiem obligats a tran scriure .
amb la integritat de la carre
ga afec tiva que se'n desprén:

Cf . ..exposo a continuació els
deu precs d'un gas als éssers
humans:

1.- La meya v ida dura uns
10 o 15 anys. Ca da eop que

mateix any , norn és a Os de
8alaguer i en un sol incendi en
foren ja 4,600. Contrastant
aquestes dades amb una in
formaci6 de El Pais de desern
bre passat i de fonts de l rna
teix DARP, en un requadre
veiem que I'any 1985 a tata
Catalunya foren cremades
7.781 heetáries. Atxó suposa 
na que I' incendi d 'Os a que
ens hem refertt. repre sentar la
el 58 per cent de la superfic ie
cremada aque ll any a tota
Catalunya .

Potser si que es van cremar
oportunament els papers de
les estad istiques . Si a la fi de
la campanya se' ns convida a
la roda de premsa de fi de fes
te. fare m dues preguntes al
senyo r Camino :

- Com és que des de 1980
a 1990, havent-se cremat a
Catal unya 12 1.000 hect áries.
només se n 'h a repob lat
14 .596?

- Com és que diu que ca
da any es cremen menys hec
tartas. atrtbumt-ho a I'éxit de
les campanyes de la Gene ra
llta t, si la realitat és que-cada
cap queda meny s per a cre
mar , l. a rnés. tampoc no es
repo bla?

Com cada any al vo ltant
d'aqua sts dies els organismes
responsables de la prevenció
deis incendis i , en tal cas. de
l' apertura d'expedien ts t san
clons, s' han afanyat a presen
tar les nove tats de la campan
ya. Depenent de qui té les
co mpe téncles. és una obliga
da carre ra de cara a l'oplnl ó
pública . En aquesta campan
ya el Departament d' Agr ieul
tura de la Generalitat s' ha
avancat a l'ens estatallCONA
en galrebé deu dies.

Precisament el dia 8 de
maig el Cap de Servels Terri
to rials del DARP, en Franeese
Camino. mlc rrnava en una ro 
da de premsa de les estadis
tiques deIs darrers incend is
tot presentant el programa
Preveneió d'lncendis - cam
panya 92 . en una obligada i
acostumada co mpareixen.;a:
primer. hom supasa per pas
sar davant de l 'Icona l, segon,
abans que fos 1' 1 de julio l, da,
ta en qué co rnenca el període
d 'alt risc d'incendls i que du
ra fins el 3 1 d' agos t.

La disbauxa informativa que
succei l' endem á als tres dla
r ls de L1eida. tal ínforrnant
d'aquesta presentacló. narnés
es pot atr ibu ir o bé al ball de
n úmeros i barreja d 'un excés
de xifres estadistiques - ni els
millors periodistes sobrevluen
a I'ex ageració- o bé al fet
que els papers li venlen de
Barcelona. Perqué precisa
ment a Barcelona. al Departa 
ment d'Agrieultura de Palau
Rob ert. el dia 6 - dos dies
abans- s' havien cremat dos
despatxos del DARP en un In
cendi que va afectar depen
dencres d 'altres conselleries .
Potser els despatxos afectats
contenien les estadistiques
reals deis mcendis. perqué les
que difonqueren els diarís
d 'aq uí no fore n molt crerb les.
Per exemple. un dells - no
recttñcat poste rio rment i. per
tant ve rac-> pub licava que
l'e ny 1985 , a lIelda. amb 137
Ince ndls , ío ren cremades
4 ,0 55,69 hect ártes, quan el

10



u er ons
Bankpime

¡SI S E ANIVERSARI!

Des de :1.986,
els nostres cllents
Ja Mdélxen de la forma
miS Intel.llgent
• per ser I'optlma·
d'lnvertlr els seus estalvis:

• Rendlbllltat alta
.5eguretat total
·Uquldltat Immedlata
.Flscalltat mfnlma

(pot arribar a ser nul.la)

•••••• Bankplme

111 Sane de la Petita
i Mitjana Empresa



AMB UN PEU A EUROPA

Que suposa Maastricht?
Aproximació a l'análisi

de la convergencia
cap a Europa

12



El 1996 els pa rsos

de la C E hauran de

«p a ssa r lexarnen »

de les seves

economies , per ta l

d'accedir, duna

manera qualificada

a la Un ió

Eu ro p e a M o netaria.

S i bé «lava luac tó»

defini tiva i laprovat

no depondré solament

deIs criteris

de convergencia

fixats a Maastricht,

ni seran e/s únics

a tenir en compte

el 96, és evident que

el Govern espanyo l,

peti qui peti,

vo l ser

e l m i llar a lu m ne

d e ['exame n .

R
er a Ramon Tamames, aix ó
pot succeir a Espanya si

s' assu me ix «el prop ósit
d 'entrar en la ortodóxia de
Maastricht com si es tractés d 'un

exercící de teoria económica del tipus
cetetis paribus , és a dir, que un cop
acomplenes les famos es condicions,
tota la resta aniria perfectament», la
qual cosa «intulm que no és la previsió
més raonable». Aíxí, peró, els criteris
de convergencia s' han convertit en una
-gairebé l' única- referencia tant per
a les autoritats econó míques com per
als analistes , amb la finalitat de valorar
les economies i les seves possibilitats
de convergencia a mig termini.

S'han de tenír en compte, quant a
referencíes, dos tipus de criteris:
- Criter is de canvi: s'exigeix el man
nirnent de la moneda nacional, almenys
durant dos anys.
- Criteris económics.

- e n p re us: estabilitat de preus,
exigen cia que la taxa d ' inflació
(mesurada sobre l'IPC en una base
comparable) no superi en més d'un
punt i mig la mitja deis 3 paise s amb
major es tabilita t de preus .

- en t ipus d ' in ter és: aproximació
deis tipus d ' interés a llarg termini a
aque l!s deis membres amb més
esta bilitat de preus . Que els tipus
d'lnteres . nomin als a llarg termin i
(segons rendabilitat deis bancs de
l'Estat a llarg plac o altres semblants)
no passin en més de dos punts la mitja
deis tres países amb major es tabilitat
de preus.

-en déf icit púb lic i deute públ ic :
posició presupostária sosten ible
(equilíbri déficit i deute públic) . Per
centatge máxim del 3%sobre el PIBper
a les administracions públiques i 60 %
per al mateix segons el nivel! d 'en
deutament público

LA INCERTESA ACTUAL:
SíMPTOMES D'INDEFINICIÓ D'UNA
pOLíTICA ECONÓMICA REALISTA

A més de la pregonada decisió del
Govern d' augmentar les retencions a
compte de l'IRPF, s'haurá de prendre
alguna altra decisió si es vol tallar el
desfasament entre ingressos i despeses
de l'Estat - déficit públic- i, en general ,

AMa UN PEU A EUROPA

el progressiu deteriorament de l'eco
nomia . A finals del mes de maig, el
déficit de l' Estat era d' 1,0 97 bilions de
pessetes , un 55% més del mateix
període lany passat.

1 podria incrementar- se quan es
comptabilitzin algunes partides no in
corporades a aques tes xifres . a les
desviacions en les des pese s per
I'augment de transferencíesa a I'INEM
i a la 5eguretat Social, s 'ha d'afegir una
alt ra desviació als ingressos , quan a la
disminució de recaptació per impostos
directes, i, es pecialment, l'ímpost de
societats (de més del 40 %) .

És hora , dones , de revisar el conjunt
de capítols d 'ingressos i despeses als
comptes de l'Estat, peró també les
circumstá ncies que originen aquests
errors de cálcul que son impensables en
una Hisenda moderna. Maciá Alavedra,
Consel!er d' Economia i Flnances de la
Generalitat, avancava a Rialp que la
institució autonómica conti ndr á el dé
ficit en les despeses corrents, sous,
manteniment i despeses fíxes , per tal
de contribuir al control del déficit públic
es tata l.

Antoni Zabalza, en la mateixa linia
i també a Rialp , va apuntar , com a
mesures per a reduir el deute públic, la
pujadadel'IVA deI1 3al1 5%, així com
un increment del contro l del frau , i de
la gestió dels impostos . Segon s
zabalza, la situacíóés tant delicada que
no per met desen tendre ' s de cap
mesura , i que seria factible un augment
de les retenc ions de I'IRPF, avan cada
fa uns dies per Carlos Solchaga, i amb
el recolzament del president del Govern
cent ral.

Les actuacions del Govern haurien
d'orientar-se cap a un procés de
sanejament que -pel que diuen
exigirá més esforcos i sacrificis deis que
inicialment va ren preveure's en l'es
trat égía de convergencía a Europa .

La CEDE, peró, atribueix el creixe
ment de la despesa pública a l'<alegria
dilapidadora» efectuada per l'Estat per
a ñnancar els esdeveniments del 92.
Segons l' organització empresarial la
situací ó que la despesa pública sigui
incontrolada es remunta a l'época en
qué Botrell era secretari d'Estat d 'Hi-
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Encontres
cap a la 3.a Fase

El Tractac de Masstricht , signat al feb rer d 'enguany . posa date s ¡ ftxa els pr eces
sos per a la Unió Europea.

1992 . Comunilal Europea (CE)

El Tra crat , en e l litol 11 art ic le 6 . transfo rma la CEE en CE. Amb la perdua de la
E d 'Econ órmca (utilitzada ñns ara en I'A cta Unica Europea) . la transformació signifi
ca I'a mpliació d'un concepte fins ara eco n ómic , cap a un tipus d'organització més
ampla .

Aque st compromfs significa la lliure círculaci ó de les persones. bé ns i capital s per
tot el territ ori comunitarioi seqons el Pla Delors i hauria d 'entrar en funcionament
l' 1 de gener del 93 . Els patsos han hagut de modificar i introdurr noves norma tives
per tal d'anu l.lar els obstacles a aquesta Iliure circulació. si bé . a pesa r de no esta r
a punt . s'espera la seva rea litzaeió en la data prevista .

1994. Unió Económica-Monetaria (UEM)

Aque sta seria la segona fase del Pla Delors, partint de l'e xlstencia d' aquesta zo
na de Illure ea nvl, i que cc mencar!a 1' 1 de gener del 94 . Suposa ria una fase de tran
stct ó per aconseguir les eondicions de conve rgencia necess áries per a la Unió M o
netana el 1997 ó 99 .

Les irnp llcacions fonamentals d'aquesta uni6 són la utilitzaci6 de l'ee u com a rno
neda única (que suposa l'elimlnació de tota política de tipu s de canvi, rest ringida
ja aClualment amb els tipus de l SME). Aquesl es el punt més difícil d'acceptar pels
paises aferrats al predomlni de la seva moneda en el sistema (Regne Un it, A leman
ya) . Un altre punt és la creaci6 del Sanc Central Europeu controlat pels governa~

dors deis bancs centrals nacionals. Aq uest punt troba l'oposici ó del polítics pe r la
p érdua de poder que implica.

1999 Unió Europea [UE)

Des del punt de vista soclo-poli ttc té importancia per la proposici ó del canvi de
nom que suposa I'e ntrada en la 3 .B fase .

En prime r lloc es crea la ciutadania europea, amb el dret a residir, eleg ir i ser ele
glt a les eleccions rnunlcipal s del lloc de residencia .

A més de la pérdua de sobirarua en política econ ómica i en poder legislatiu, es
posen les bases per a aco rds de defensa i ordre Interíor. Els estats perdran poder
executiu en favor del poder supranacio nal,

Aq uest aspee te es vo l limitar amb el principi de ..subs ídiar tetat- . que vol apropar
les decls ions amb els electors i que amplia r la les poss ibilitats de les administrac ions
terrltorials en la gesti6 administrativa . Aixi. en el cas espan yol. no hauria de ser un
gran Impediment la proposta d 'en Fraga sobre l'adrntntstra ci ó única, que trobene
reco lzament i irnpuls en Jordi Pujol i más encara des de l'elecci6 d'aquest en presi
dent de r Assemblea de les Re910ns Europees [ARE).

NO ajuda molt la recent Enquesta de
Població Activa (EPA), que col.loca la
taxa de desocupació en un 17,45 % 
molt a prop de les dades del 89- , i que
suposa, durant el primer trimest re del
92, la perdua de prop de 1.200 1I0cs
de treball diarís . Tamp oc es gaire va 
lenta la reacció del Ministeri d' Econo
mía, que , en conéíxer les dades , deci
deix «anul.lar» la previsió de creació de
treball que contenia el pla de conver
gencia per aquest any . La destrucció de
1I0cs de treball es un indicador de cris i
económica : deis 243.430 1I0cs , «esbo
rrats» del mapa el primer trimestre ,
133.510 han decidit autoemplear-se.

Mes esgarrifós es que la major part
deis treballs destruits i as salariats te
nien car ácter indefinit : aixóvol dir que
172 .850 treballadors ambcontracte in
definit han suportat regularitzacions
d'ocupació . Segons la EPA, durant el
primer trimestre , només estava actiu el
48 ,8 % de la població amb edat de treo'
ballar , i augmentar la taxa d' activítat
era un deis objectius del pla de conver
gencia , donat que I'espanyola és una
de les mes baixes d'Europa.

Enca ra mes , el Banc d 'Espanya , en
un estudi del procés de convergencia ,
considera que és necessari abaratir i fa
cilitar els aco míadaments, per tal
d 'augmentar la rnobílitat de la rná
d' obra i reduir els cos tos d' ajust de
plan tilla per a les empreses. Segons
l'entítat , un agreujament de la ínflacíó
és produída per l'exist éncia, d'una ban
da , d'un nucli de treballadors protegits
i amb uns costos d'acomíadament ele
vats, i d' altra, un alt volum d:ocupa
ció temporal , amb un baIx nivell de
qualificació.

DETERIORAMENT EMPRESARIAL
I SUPORT A L'ESTRATÉGIA

DE LA CONVERGÉNCIA

senda , i tarnb é que la construcció de
l'AVE, i les accions puntuals i geogra
fiques - Sevil\a-Barcelona- , han supo
sar unobstacle per a la recuperacío eco
nómica , i fan que el món empresa
rial ignori les prevísíons d'inversió per
al 93.

La revistó apuntada haura d'afectar
ta nr als fona ments deis pressup ostos
com al programa de converge ncia.
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En aquest punt, la proposta inicial d 'Hi
senda daugmentar en un 12 %les des
peses públiques centraJs - Estat, Segu
retat Social i Adrnínistracions autóno
mes- per al 93, haurá de canviar de
príorítats, o be , com s' ha comencat a
Itália i també contingut en el pla de con
vergencia es panyol, s ' haurá d'iniciar
una política molt agressiva de p rivat ít
zacions d'empreses i patrimoni públics .

t l'empresa continua sense liquidesa.
Aquesta és la causa general itzada que
sacompanya als lIibres en la declara
ció de suspensío de pagaments . Aques
tes suspensions , referides en el mateix
període de l'any 9 1, s' han multiplicat
per 4 i per 3 res pectivament els mesos
de mar, i abril. Segons dades de l'INE
(Ins titut Nacion a l d ' Estadística) ,
s 'apunta que estan afectant més a
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i fins a un 60 % podría quedaren mans
espanyoles per la flnancíacíód'infraes
tructures de transport i projectesde me
di ambient o

Peró el principi de «quí té més ha de
pagar mes» no acaba de ser assumit
pels países mes poderosos. Dinamar
ca, amb el «no», afirmava aquest con
trapunt . El cas d'lrlanda no es pot va
lorar com un «si» optimista, donat que,
com en el cas d'Espanya, Grécia i Por
tugal, suposa un matrimoni d'inter és
mésque de voluntat . La pilota d'aques
ta voluntat queda ara en mans del re
feréndum que es fará a Franca el pro
per 20 de setembre.

Mentrestant . l'oposició Nord-Sud a
dins de la Comunitat adopta nous punts
i conceptes de difícil resolució:

La subsidiarietat: · Segons aquest
nou concepte, la comunitat no pot
aparéíxer com un focus d'intervencio
nisme i reglamentacions - fer-se cár
rec del que els Estats no poden fer ,
o ha fan malament- , en un moment
en qué el nou iJiberalisme i la dreta con
trolen la majoria deIs Governs deIs 12.
La subsidiar ietat podria or iginar

_.. 'lt.,-.-.....

...
/

pea desde 1958 fins a 1967, ernfron
tat a DeGaulJe pels poders de la Cornis
sió va comparar en el seu moment a la
CE com una bicicleta que «si no esmou
endavant , cau».

L' acceleració natural del moviment
d' íntegracío i l' objectiu del Govern Es
panyol - que sembla donar més impor
tancia a Europa que el que passa al
l 'Estat- fa pensar m és en un tren que
en una bicicleta, al que els compromi
sos assumits a Maastricht feien pren
dre un cami pla. Precisament aquells
compromisos suposaven que, els paí
sos rics de la CE farien de «locomoto
ra» per als menys desenvolupats, i en
benefici d' una Europa més harmónica.
Dins d'aquests acords, els ajuts regio
nals i el Fans de Cohesió ajudarien a
requilibri a míg termini.

El resultat del referéndum danés, pe
r ó, i «I'empao de la cimera a Lisboa el
26 i 27 de juny , amenacen de retardar
la creacío de la unitat europea, i reduir
la dotació pressupostáría del Fons de
Cohesió. Aquest, previst a Maastricht,
hauria de comptar amb 1,3 biJions de
pessetes per als anys 93-9 7,

L'EURO,PA DE LES BICICLETES
I LES LOCOMOTORES,

OPOSICIONS I DIFICULTATS
DE LA CONVERGENCI

empreses de rn és gran dimensio, donat
que rnentre el nombre de societats en
suspensio augrnenta en un 120%, els
deutes associats a aquests procesos es
tripliquen. El deteriorament de les ern
preses s'ha notat en la baixada del
3,7% en l'índex general de produccío
industri al el mes d'abríl (descens del
10 ,5% en producció de béns dequíp,
5,7% en indústries manufacturades,
5,4 %béns de consurn. 5,3%en mecá
nica de precisió) . Quant a serveis, el
sector de l 'hostaleria és el més afectat
pels processos de suspensió.

A pesar d'aquesta manca de liquide
sa apuntada com a causa profunda, els
responsables de la política económica
insisteíxen que els tipus d' interes no
baixaran mentre no baixi la inílacíó, ob
jectiu al qual no s'hí arribará a curt ter
mini. Una reducciódeis tipus d'tnterés
seria una salvació per a la creixent si
tuació de crisi empresarial.

S'ha repetit que el Govern hauria
d'actuar sobre la base d'una diagnósi
real - i no voluntarísta, com fins ara
per a oferir les mesures necessáries
i fer desap aréixer la incertesa . a
I'ho ra que co rregir els desequilibris
bás ics . El «temari .. de Maastrich t és
in epen ent. amo una v isió realis
ta , de la necessitat de reduir la dis
tancia re specte a les economies
més avan cades i torriar a situar
I'economia en ei cam i del creixe
ment estable .

Si per acom plir les exigéncies de
Maastricht fou aconsellable el su
port a I'estratégia de converqencía.
amb les circumstáncies actuals s'es
ta fcrcat a un més alt grau d 'acord
amb les for ces empresarials i 'so
ciats. que son qui hauran d'assumtr
els sacrtfícts d 'ajust pressupostari ,
la politica de re ndes, i tot un seguit
de reformes estructu ral s urgents. I
els sacrificis via BOE, co m ha apun
tat el Sr. Zabalzanomés són font de
més co nflictivitat social.

L'~any Walter Hallstein, que fou
el primer president de la Comissió Euro-
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sentírnents de veure arnenacada la so
birania de cada estar.

Progressiva homogenització: tan t
en normes legíslatívescom de nivell de
vida en tots els estats. Els países rics
temen ser arrossegats cap a baix, men
tre l 'aspíraci ódeis pobres és arribar als
nivells de vida comunitari. El simbol
deis rics han estarelsdanesos, pero es
tambéel stmptomadeis alemanys, que
tenen la porque la llegendária estabili
tat de la seva moneda, el marc, es vegi
arrossegada pels paises del Sud, que,
a més, no acaben de controlar amb el
rigor gerrnánic ni la inflació ni el déficit.

Igualtat de ciutadans: la iguaItat del
dret a vot ia ésser elegits a les munici
país per als residents comunitaris tam
bé provoca recels . En alguns casos,
com Espanya, obligará a la reforma de
la Constitució - art. 13.2- iaquesta ha
estar aprovada per referéndum . En el
cas de Luxemburg el recel es més ac
centuat, donat que a moltes regions hi
ha un 25%de ciutadans portuguesos,
ien alguns municipis son majoria. Cos
ta acostumar als ciutadans cornunita
ris a pensar com a tals i no com a ciu
tadans nacionals.

Nivellsde benestar: elsquatre paí
sos que han sol.licltat l'adhesió als 12
- Austria, Finlándia, Suecia i Sui'ssa
comparteixen unes caractenstíquesco
munes que enfortirien la posició de
Dinamarca:

- Gaudeixen del rn és alt nivellde be
nestar i serveís públics , molt superior
a la mitjana europea .

- Són países amb una forta conscién
ciaecológica, i amb normes molt estríe
les en aquest ámbit (molt més que les
vigents a nivell comunitari).

Aquests paisos no assimilen la ínte
gració a Europa com un salt necessari
cap a la modernítat i el benestar.

Economies protegides: EIs nous
candidats son parsos arnb una econo
mia en part protegida, com el cas de
Finlándia, on el sector agricola segeix
fortament subvencionat i les complica
cions es poden derivar de l'apertura a
l'exterior (pot ser comparable a l'agrí
cultura catalana deis darrers vuit anys,
i a la tendencia actual cap a l'agrotu-

Es creara

la ciutadania

europea,

amb el dret

de residir ,

elegir i ser

elegit

a les e leccions

municipals

d e l lIoc

d e res id e ncia .

rísme, tamb é fortament protegit i que
indica una futura saruracíoj.

LA PRIM ERA DESACCELERAC IÓ
DE LES PERSPECTIVES

ESPANYOL ES

Aquesta tendencias'ha agreujat en la
darrera cimera de Lisboaels passats 26
i 27 dejuny, on elgovern espanyol pre
tenia la quantificació deis Fons de Co
hesió, que ha quedat ajornada fins al
desembre, en la propera cimera
d'Edimburg.

La presidencia británica haurá de tre
ballar en el «Paquet Delors 11», de pers
pectives financeres, quecontempla ini
cialment l'augment del 31% del pres
supost de la CE entre 1993-97. Lamei
tat d'aquest pressupost hauria de
destinar-se als ajuts regíonals ial Fons
de Cohesió pera recolzar la convergen
cia de les economies d'Espanya, Por
tugal, Greda i Irlanda.

La posicí ó actual, pero, aconsella
congelardos anys les finances de la CE
i ajornar els objectius. Mentrestant la
disciplina pressupostáría tendeix cap a
tres fonts:

- Garantir les rendes deis agricultors .
- MilIorar la competitivitat industrial .
- Incrementar els ajuts a altres paí-

sos (els de l'Est i Turquia princi
palment).

Les posicions d'Alemnaya i el Regne
Unit son que no s'han daugrnentar les
aportacions deis membres de la CE, i
queels diners per a la cohesió vindrien
donats per la reducció de les despeses
agrícoles i els 390.000 milions de pes
setes que aportarien els países de la Ef
TAque ingressarien a la CE (Austria,
Suecia, Finlándia, Suíssa, Noruega, Xi
pre, Malta i Turquía) .

Aquest «impasse» comunitari junta
rnent arnb la davallada económica que
elsdarrers símptomes donen al' econo
mía espanyola fan que les autoritats
económíques espanyoles es plantegin
deixar de fer els exercicis aritmétícs del
teorema de Maastricht, i comencar a
treballar amb la deixada realitat inte
rior. 1 ja se sap que quan l'economia
real es deixa de banda, el mercat
s' autoregula, i la crispació social
s'endureix.
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El futur, segons
el tamany de I'empresa

19

Amb la desaparició

deIs mercats

protegits

la raó de ser

aacabar á

de moltes

empreses.

Aquests centres o eixos també es si
tuaran a Espanya: Madrid-Barcelona,
i Saragossa-Pamplona-Valéncia.

..L'HORITZÓ NO ÉS BO,
PERO EL MERCAT ÚNIC
NO ÉS EL CULPABLE"

Diversos estudísde la CE adverteixen
la «situací óglobal preocupant per a la
indústria espanyola»ja en l'actualitat .
D'altra banda , els avantatges del Mer
cat Únicson més discutibles perals par
sos «periferícs» i les empreses petites,
dos factors negatius que coincideixen
en el cas espanyol.

Aquest impacte desigual té les raons
en la diferencia de cost del transport,
i de comercialització (xarxes de produc-'
ció i distribució). Estarallunyats del fo
cus motor deIs negocis no permet
apropiar-se a temps de les noves tec
nologies, ni respondre dinárnícament a
les tendéncies del mercal.

Segons Antonio Csrdoso, reponsable
de la política de la CE per a les pymes,
el cas italiá i l'espanyolanirande la má.
«es desencadenará un procés molt ac
tiu de desaparició d'ernpreses i sorgí
rnent d'altres de noves, i lespymessón
les úniques que podran adaptar-se ra
pidament als espais del mercal».

Apareixeran societats noves de re
canvi i, per fi , apareix un tercer grup,
els «indecisos», als qualsel mercat únic
ofereix possibilitats, pero perqüestíons
endogárniques dubtensi hi han d'inver
tir o no.

Una de les amenaces poc establertes
és la destrucció deis mercats regionals,
on les pymes se senten ben protegides.
La gran revolució será que un sol cer
tificat de producció o una llícencía d'es
tabliment servirá per als '12 países .

El «gran repte» no es plantejaráa les
microempreses, que representen el
91,34%. La dimensio reduida de la
plantilla - entre Oi 9 treballadors- fa'
rá que contínuin sotmeses a un procés
neutre. l' Index molt alt de desaparició
de societats es compensará ambun per
centatge igualo superior de sorgiment
d'altres de noves .

En un procés d'expansío. l'economia
crea mes empreses de les quedestrueíx,
el perill és veu quan el saldo és nega
tiu, es a dir, en períodes de recessió.

El mercat únic del 93 és pensat per
als grans grups multinacionals, peróel
99%deIs 13 milionsd'ernpreses euro
pees té menys de 10 treballadors. De
les micro, petites i mitjanes empreses
depén el 72%de l'ocupacio, més de la
rneitat de la inversió i dues terceres
partsdel producte ínteríor brutde la CE.
Per a poder sobreviure en un gran mer
cat oberta tot tipusde competencia, les
petites societats hauran d'augrnentar el
seu tamanyo buscarsocis complemen
taris, donat que la supressió de fronte
res comercials destruirá els mercats
protegits.

Entre les petites empreses (10-49 tre
balladors) i les mitjanes (50-499 treba
lladorsj es situa elgruix de l' ocupacío,
i la participació decisiva en la major
competencia. que comportará estrat é
gies d' economiad'escales, i augrnents
de producció per a les més eficaces.

Pero els beneficis no es repartiran
d'igual manera segons la ubicació geo
gráfica. EIs eixos deIs negocis es con
centraran mes a la franja que s'est én
d' Alemanya a Bélgica, Holanda i Lu
xemburg, el sud de Gran Bretanya i el
Nord d'ltália. A Franca, es situará el fo
cus que suposen París , Burdeus o Lyon.



Mentrestant, I'agricultura s'esta quedant
«de ped ra»
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Amb la desaparició deis rnercats pro
tegits s'acabará la raó d'existír de mol
tes empreses creadesa l'empar delpro
teccionisme nacional.

Un altre punt de mira adquireix la
subcontractaci é. un sistemade flux de
subministramentsa lesgrans empreses
per pan de les pymes, i que els és vi
tal. Aquest instrument ha donat peu a
relacions quasi familiars, i l'objectiude
la CE és alliberar la franja fins ara con
trolada per grups mulunaclonals. Amb
aquest motiu, es celebrará a Madrid la
primera conferenciaeuropeadesubcon
tractació. La seva finalitat: establirno
ves xarxesde conrracres, estudiar nor
mes de qualitat i criterisde certificació.

CREAR UNA XARXA
PER AUGMENTAR EL TAMANY

Amb un pressupost de 17.550 mi
lions de pessetes per a tres anys, la Co
missió Europea desplega una activitat
amb la flnalltat de donar informació i
posar en contacte les empreses, passar
la Frontera es una base de progrés .
Aconseguír la dimensió apropiada vol
dir buscar-se un soci o una alíanca en
un altre país de la CE. De vegades n'hi
hauráprouamb unsimpleacordde co
mercialització recíproca de productes .
L'objecriu és crearuna xarxa, i les pos
sibi lltats son rnoltes.

El principal obstacle és, pero. cultu
ral: els empresaris que l'empresa deis
quals són ells rnareixos, i la seva per
sona la base del negoci. Com acceptar
una altra marca al costar de l'obra de
la seva vida? És una qüestlód'estra
regia i de deixar de pensar en el dia a
dia .

En el cas d'aquí, Espanya té tantes
empreses com Alemanya, pero la dife
rencía es que ens tripliquen la produc
ció. El principal problema és el predo
mini de la microempresa de menys de
10 treballadors . 1la tendencia ha aug
mental: Espanya és el país comunitari
arnb l'Index net més alt d'incrernent
dempreses en els darrers anys
(120.000 noves societats anyals en els
darrers 5 anys) Hi ha encara un indi
cador més agreujat: el percentatge de
socíetars sense plantilla (O treballadorsj
es del 66%. Els espanyols s' han posat
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a produír pel seu compte, i el 85% de
les noves societats que s'enregistren
anyalment són d'aquesta categoría sen
se trebaíladors, assistides pel propietari
o ets seus familiars, sense treballadors
donats d'alta a la 5eguretat Social (AI
tres problemes es deriven d'aquesta si
tuacío . Vegeu l'article Els carrees en
empreses familiars i unipersonaIs en
aquest mateix número.

A rnés , el percentatge espanyol de
grans companyiessuposa el 0 ,04 % de
la Comunitat, que representa el darrer
1I0c, i no hi ha una companyia lider de
nacionalitat espanyola a la CE. (No és
una paradoxa, pero , que el Banc
Bilbao-Vizcaya sigui situat a1Uoc29 del
ranking de bancs europeus, segons el
tamany. El que sí que ho és, és que els
beneficis d'aquesta entitat gairebé du
plíquín elsdel núm. 1 del ránkíng, Cté

dit Lionais , segons publica el número
69 de la revista Futuro - 1 .079 milions
de pessetes front als 673 milions de
Crédit Lioneis, quan a beneficis l'any
1990- ).

UN SUPERMERCAT DE 340
MILlONS DE CONSUMIDORS

Quan queden menys de cinc mesos
per a la cimera d'Edimburg, en la que

es fixaran les bases defínitíves delmer
cat interior europeu, la percepció del
mercat únicper a I'empresariatespan
yol no és gaire afable, quan noes mos
tra esceptíc o temerari, per l'augment
de la competencia. ens hem incorporat
rnés tard a la CE i tenim menys expe
riéncia en els mercats intemacionals.

5egons un estudi d'Artur Andersen ,
lespymes espanyoles es caracteritzen
per l'abséncia de plansa Uarg tennini,
desavantatges estructurals i manca de
mentalització del mercat únicoEl sen
timent de la propietat és molt arrelat i
nos'at én a les recomanacions externes
sobre la gestió de la seva empresa.

Des de la C.EOE s 'lnsisteix en la ne
cessitat d'informar i mentalitzar l'em
presaríat, ambincidéncia sobreelsajuts
de la CE a les empreses; el dret de la
competencia. l' armonitzaci ó fiscal i
I'obertura deis mercats públics.

Per a la UGT, el perill de les pymes
espanyoles es produirá no tant per la
compra d'ernpreses , sinó per I'allau de
productes estrangers que pot derivar en
tancaments per la substituciódeis pro
ductes nacionals .

o



CAFE EN FAMiLIA

L'empresa familiar a debat
en la III Trobada al Pirineu

vor i en contra que intervenen en l'ern
presa familiar. Pujol situá com a ele
ments positius la possibllirat d'ínversío
a llarg termini, la voluntat decontínuí
rat, la írnportáncía de reinvertircapital
a la própía empresa sense treure capi
raIs afora i el majar comprornis deis
empleatsja que, segons ell, el fet de tre
ballar prop del persona fa que es con

.verteixi en un més de la «familia». En
contra, els factors negatius com la di
ferencíad'interessos que hi ha entre els
diferents membres de la familia. «L'ac
cionista vol dividends, i el qui hi treba
lla té com a objectiu la reinversíó en la
própía empresa». Davant d'aquesta
contradicció Pujol propasa la necessí-

.-.
miliar es confonen els tres barretsd'Ac
cionista, Conseller i Executiu. Davant
d'aquesta confusió I'empresariva pro
posar la necessitat de la professionalit
zacío . Perójosep Pont, rambé.va situar
de forma valenta les contradiccions de
l'empresa familiar. Segons ellsl'empré
sa ha de ser freda sempre, rnentre que
la familia és emocío. Aquest industrial
de l'oli va explicar que les dificultats
d:entesa familiar van impediravancar
en la creaciód'ELOSUA com la indüs
tria de I'oli més important del moniara
en mans ítalianes .

Per la seva part, Rafael Pujol, conse
ller delegat deis Supermercats «PLUS»
va enumerar els diferents factors a fa-

/

Estrateqies i problem ática ,
amb casos reals , a Rialp

O ~ O
EIs canvis que ha sofert l'empresa fa
miliar en els darrers anys es va conver
tir en una de les ponéncies rnés inte
ressants de la III Trobada al Plrineu ce
lebrada a la localítat de Rialb els prop
passats dies 26 i 27 de juny. La troba
da económica que va reunir prop de
200 empresaris lleldatans va discutir
durantdos dies diferents ponencíes sota
el debat de «La C.E.E. com a base de
l'Europa del Segle XXI»

El ponent del debat sobre I'empresa
familiar, Javier Paloro va situar els tres
grans reptes que han de tenir les em
preses familiars en els propers anys . En
primer lloc els canvis polities , econó
míes, treball, tecnología i societat. Tot
seguit la reestructuracl óque ha viscut
el mercat darrerament determinat per
l'entrada d'Espanya en la Comunitat
Económica Europea i els canvis en la
demanda de les persones. En tercer i
últim lloc, Palom va plantejar el repte
delcanvi profund en l'organítzacío. Se
gons Palom, president de l'Organitza
ció i Desenvolupament Empresarial
(ODE) l'organitzaciódenominada OBC
«s'aparta totalment deis models ante
riors i on els processos de valor afegit
es convertiran en el gran punt de
referencia».

losep Pont , representant de l'ernpre
sa familiar Indústrias Pont va situar
amb exemples concrets els problemes
en quees moula familia en l'entorn del
negocioPont, pregunta qué és l'ernpre
sa familiar?, i contesta pares, fills i ne
bots, diferencies de cultura, d'edat i de
formació entre altres coses. Uns ele
ments que sense dubte poden entorpir
l'acci óempresarial. josep Pont, asse
gura que normalment a l'empresa fa
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Recursos humans, tema especial
a les empreses familiars

EMPRESA FAMILIA R

tat de crear un conselJ familiar al mar
ge del conselJ de lernpresa. El propie
tari deis Supermercats Plus no va dei
xar de banda la problemática de la pro
fessionalitzaci6. 5egons elJ , rnoltes ve
gades a lernpresa familiar hi ha fun
cions que no es realitzen i si es fan, el
resultar es negatiu. Un deis problemes
que han tingut moltes empreses fami
Iiars és que no han incorporat profes
sionals davant la por que en certa for
ma l 'empresa familiar perdi la seva
íderuítar com a «ínstítuci ó».

El problema de les s uc c es
sions. La successi6 de l' empresa fa
miliar és convertí al lJarg del debat en
un deis temes més polérnics. Per Rafael
Pujol la successi6 cal pensar-la amb
temps abans que arribi el moment de
decidi r-se, r ors els convidats van coin
cidir a afirmar que l 'impost de succes
sions és un deis aspectes quemés preo
cupa els empresaris. Els participants
van criticar durament la reglamentaci6
espanyola de l' impost de successions
indicant alhora que en altres paises
europeus I'i mpost es molt rn és agrair
amb els responsables d'aquestes ern
preses familiars, i que, al contrari d'Es
panya, no es limita la supervivencia de
les socíerats empesarials dirigides per
una farnñia.

El debat va arribar a algunesconclu
sions com les dificultats que hi ha en
la continui"tat de l' ernpresa familiar a
part ir de la tercera generaci ó. Una al
tra de les conclusions que van reflectir
els participants. és queels terminis deis
projectes de futur son molt més curts
ara queabans, Sianteríorment I'ernpre
sari feia projectes que duraven tres
anys, ara nornés duren tres mesos, de
gut al fet que tot «és fa velJ de segui
da». En les intervencions del p úblíc, el
catedrátíc i economista Fabii¡ Eslapé va
invitar a tois els responsables de les so
cietats empresarials familiars a reali t
zar en cadascun deis seus negocis el
seu propi pla de convergencia per tal
de "no ser víctlmesde les torpeses del
Govern». D

És ind ub tab le e l

p es que té

I'Emp resa Famil iar

(EF) e n el teix it

empresarial d e

mo /tes e conomies .

Més del 75 % de

les empreses

espanyoles

mostren els

car ácrers de la

seva estructura

familiar. A m és , un

gra n percentatg e

pertanya la

categoria de Peti ta

i M itj ana Empresa

(menys de 5 0 0

treballadors).

Sorgeix la

inevitable

prequnte . .Aquests

recurs o s human s
de les EF suposen

un a deb il itat o una

fortalesa ? M irant

els recursos

directius amb qué

co mpten , és

repeteixen unes

carac te rís tiques :

- L 'em p resa és

gestionada pel

grup familiar i la

succesi6 en lIocs

executius ob ee ix

m és a fac tors de

poder que a

cap acita t d e g esti6

del d irectiu.

Primera debilitat

-La captaci6 de

talents directius

aliens al grup

fa miliar e s veu

dificul ta da ja que

normalmen t só n

atrets per

e mpreses més
grans amb m és

opotunitats .

S egona d ebilitat.

- Els dir ectius de

segona o tercera

generaci6 del g r up

fu ndador,

normalment amb

una formació

empresarial

específica i un

profu nd

coneixement de

I 'emp resa, poden

estar suficientment

c ap ac ita ts

professionalment i

compten amb

I'avantatge

in tangible que

significa e l dirigir

que lcom p ro p io

Pr imera fo rtalesa .

A I'an alitzar e ls

recursos hum an s
n o direc tius

de qua lsevol EF,

arribem a una altra

conclusió :

- La rotaci6 de

personal no d irectiu

a les EF é s molt

in ferior a la que es

prod ueix e n

e mp res es d e

caracterís tiques

sem b la n ts de

ti tu la r ita t no familiar.

La per ta ny enr;;a a
aq ues ta empresa

d urant molta part

de la v ida laboral

deI s seus

treb alladors genera

un m ajor g ra u

d 'id entiiicec io am b

la mateixa . i

estalvia costosos

períodes

d'adaptaci6

genera ts per una

e xcesiva ro tació .

S eg o na fortalesa .

La EF conté

dones , des del

punt de v ista deIs

se us recursos
hum ans , debilita ts i

forta leses . La fe in a

del directiu familiar

sera la de

m inimitzar le s

primere s i s e be r
aprofi ta r al m exim

les segones.

J.M, Armengol
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CAFE SOL

Els cárrecs en empreses
familiars i unipersonals

Ja hi ha problemes amb la Seguretat Social .
Un cas real.

Una recent resolució administrativa
pret én ANUL.LAR l' afi líaclo d'un Ge
rent realitzada davant el Régim Gene
ralde la Seguretat Social fa més de 25
anys . on ingressádia a dia les quotes
reglamentáríes. El rn és greu és, que ara
set vol privar de la ben guanyada pen
sióde jubilació. Els arguments de l 'Ens
Gestor son simples: La seva afil iació
havia de canalí tzar-se a través del Re
gim Especial d:Aut ónorns , al tractar-se
d' una persona que detentava el poder
majoritari del capital social i , al no
haver-ho fer, esdevénulel primitiuac
te d' ínscripclo .

El lector espavilat de la revista. esta
rá d:acord amb mi que aquesta mane
ra de procedir mereix , en una reacció
esponránia. una expressiógrollera pe
ro real: «es una gran p.. .»,

Els professionalsdeldret diemque ac
les com aquest creen una ínseguretat
jurídica per a totes aquelles persones
catalogades avui com amb una teleciá
laboral de caracter especial (Gerents ,
Apoderats, etc.) que en el seu dia cur
saren la documentado davant el Régim
General de la seguretat Social de bona
fe, o foren obligades a fer-ho rnltjancant
Acres de Liquidació aixecades per la
Inspecció de Treball, ja que finalment,
no saben si poden veure:s sorpresos
amb una noticia tan desagradable com
el nostre personatge de carn i os .

Resulta curiós destacar que els «alts
cartees» fins a la promulgaciódel R.D .
138211 985 d' l d'agost , vigent des
de 1'1 de gener de 1986 , pel que es re
gula la relació laboral de carácter es
pecial. aquest personal estava exclós
de la relació laboral, cí rant-sea l'efecte
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l'Art. 7 de la L1ei de Contracte de Tre
ball, quan diu:
«No regirá aquesta L1ei per a les perso
nes que executin a les empreses fun
cions d'alta direcció, alt govern o alt
consell, característiques deis següents
cárrecs u altres semblants, Director o
Gerent de l'ernpresa, Subdirector Gene
ral, Inspector General. .."

Aquesta marginació tenia el seus pre
cedents en el Codi de Treball de 1926
i en la L1ei de Contracte Laboral de
1931 . Conseqüéncia de tot aíx óés que
qualsevol controversia o Iitigi que sor
gis entre les parts, s'hauría de «venti
lar» davant la jurisdicció ordinaria pe
ro no en la laboral, cosa que no passa
a partir de 1'1 de gener de 1986, on
s'atríbueixla competencia alsjutjats del
Social.

Com a contrast, tenim que si bé no
eren consíderats treballadors per cornp
te d' altrí, teníen l' obligaciód 'estar as
segurats comqualsevol assalariat, pre
nent com a referencia l'Art. 1 delD. de
17 de novembre de 1950, sobre Mu
tulisme Laboral; la Llei de Bases a la
5eguretat Social de 1963 i lavigent L1ei
de 1974 , els inclou de manera obliga
toria en el Régim General de la Segure
tat Social. El legislador ordinari no fa

"A ra se 'l vol privar
de la seva

ben guanyada
pensió

de jubtlacl ó»

cap distinció entre majoritaris o no. La
diferencia ha estat marcada pels Tribu
nals i la doctrina administrativa.

Tal com estan les coses, la nostra le
gislació haur á d' harmonitzar-se amb
les Directives Comunitáries, on es re
conéíxen les socíetats unípersonals, ja
siguin d'origen o de concentració pos
terior del capital social.

El criteri deis Tribunals es contradic
tori. Des que han de ser afil iats els alts
cárrecs al Régím General de la Segure
tat Social, qualsevol que sigui la seva
posició dineraria, finsals que marquen
els percentatges i la inclusió a l'Espe
cial de Aut ónoms, en estimar que no
es dona el cas de treball per compte
d'altri. S'entén queal ser majoritari, les
decisions que hauran de prendres no
provenen d'un Consell d'Adrninistració
o JuntadeSocis, el superior capital ím
posa la seva voluntat a les Juntes Ge
nerals. - La democracia del diner- .

Insisteíxo que no es pot viure amb in
seguretat. Per mitjá de normes substan
tives haurá de clarificar-se la situació
deisalts cárrecs . Laseva inclusió en el
Régim d'Aut ónoms no es correcta, ja
que empara a persones físiques i quan
es refereix a les jurídiques, només do
na cabuda als socis de les Companyíes
Regulars Col.lectives i als Col.lectius del
les Companyies Comanditáries que tre
bailen en el negoci amb aquest car ác
ter, sense referir-se en cap moment a
les Companyies Anónimes o Lirnitades.

L1uis Casas Farran
Advocat-Graduat Social



Full •prospectlu

em p r e s e s
publicita t

Inversió de les
en imatge

Per ta l d 'elaborar di ferents d iag nosi de les inversions de les empreses de Lleida, iniciem amb aquest els fulls
pr os pectius , els res ulta ts deis quals apareixe ran als propers número s.

Per la vostra co l. labo ració rebreu el següent número de manera gratu"ita. Cal que ens trameteu acompanyant
al full la butlleta de col.laboració de la pag ina 15, per la vostra ide ntificaci ó. Les dades part iculars sera n

completament anónimes, aix í co m també les dades de la pro specció .

Us preguem , pero . el maxim de fi abil itat en les resposte s per tal que e l co njunt respongui a la més exacta
real itat , i que les co nclusio ns pugu in ser ver itablement útils.



FULL PROSPECTIU

1) Sector de t'act tvltat on s'enmarca la seva emp resa

Ámb it local

Comarcal

Catalunya

Estatal .

Internacional

2) Loea lltat a on és implantada I'empresa

3) Nombre de treballadors

4) És membre d 'a lgun gremi empresarial? (indicar nom)

5) És membre d'alguna altra associació? (indicar noms)

6) Volum d ' lnqressos bru ts anya ls (xifra de facturació)

7) Les seves gesUcos amb impremtes , dtaris. radios. etc . 56n:

a) pr ópies

b) a través d 'agéneia o estudi .

e) alt res (indicar)

o
O
O
O
O

o
O
O

8) Indicar . aproximadament. les despe ses del 9 1 en :

a) Paperería come rci al (envelops. tarqes. cartes. factur es. rebuts)

b) Disseny de log otips, marques, sírnbo ls. .. .

e) Paper pro rnocional {cetáleqs. fullets....)

d) Ap licaci6 de marques i logotip s a altres suports (embalatges. en vaso furgone-
tes. roba de treball. retols exter iors....)

e) Maiiing pro mociona l (cartes . prese ntació. ofertes. recordatoris....)

f) Aepart iment a búst ies. cotxes. carrer

g) Elements prornocionals (regals empresa. clauers. encenedors. parasols.
bolígrafs. ..)

h) An uncis en diar is de la provincia

i] Anuncis en revistes provinclals no gratuites

j) Anuncis en revistes especialitzades nacionals

k) Anuncis en revistes de dist rtbucíó qretutta

1) Anu ncis en ni dio loc al

m) Anuncis en alt res radios

n) Anunc is en televisió (nom del canal)

o) Reportatge s audlovtsuals (no spots)

p) Cartells exteriors (murete. OPls, ..)

q) Pag ines Grogues

r) Ibertext

s) Anu ari s co merc ial especialitzats

t) Patrocini d 'A cti vitats

u) A ltres no c1assif icats (indicar)



FULLPROSPECTIU

9) Indicar . per ordre de preferencia:

a) 2 radios que escolti regularment

b) 2 diar is que compra regularment

e) Un altre d tar¡ que lIegeix peró no el compra

d) Una revista mensual que compra

e) Una revista mensual que Ilegeix. pero no compra

f) 2 canals de TV. que miri

10) Fa publ ic itat quan :

a) No ven prou O
b) li proposen un espec ial del seu secto r . D
e) Li propasen un especia l del seu carrer . D
d) És Festa M ajor o Festa assenyalada (Nadal, altres,. .) O
e) La co mpeténcia en fa . O
f) Té alguna cosa a dir O
g) Li proposa una agéncia O
h) Li fan preu s especia ls . O
i) És fa una programació anyal I mensual I per temporada. O

(tatxar el que no correspongui)

j) A ltres (indicar)

11) Qui crea el seu material grafic i publicitari?

a) El gerent O
b) Una agencia o estudi qualsevo l O
c) La seva aqen cia . O
d) El diari , la rad io o I' impremta, a cada cas . O
e) Personal de I'empresa arnb banes idees O
f) A ltres (indicar)

12) Com planifica els dies per als seus anuncts?

a) Segons una proposta de l' aqenc ia O
b) Segons la ba ixada de vendes O
e) Seg ons el que opinen e ls treballadors O
d) Segons I'oferta del diarioradio i altres medís. en cada casO

e) Segons els dies que diuen alguns clien ts de conñanca D
f) A lt res (indicar)

13) Té con etxements suficients sobre qüestions leqa ls de la publicitat? (Ratllar el numoque correspongui a cada resposta):

1) Ho conec 2) Co nec alguna cos a 3) No ho conec

a) Les' diferen ts modalitats de drets dauto r de les sintonies musí

cals per publicitat a la radio

b) Les difere nts modalitats de drets dautor de dibulxos. íl.lustra

cions, fotografies...

c) Contracte de publicitat.

2 3

2 3

2 3



FULLPROSPECTIU

d) Contracte de creaci ó publicitaria .

e) Contracte de dlfusió publicitaria .

f) Conseqüencies legals d'u n plagi , copia o imitació

14) Coneix les diferencies entre els conceptes següents?

a) Simbol I Logotip I Anagrama .

b) Comunrcect ó integral I Comunicació publicitari a

e) Marketing de la Comu nicació I Merchandising .

d) Cultura d'empresa I Identilal Corporativa .

el Imatge d'empresa I Logotip.

f) Disseny grafic I Comunicació Visua l.

15) La seva empresa patrocinaría algún tipus d'acte o activitat soclo-cultural?

a) Indicar tres tipus d'actlvitats que patrocinaría. per ordre de pre 

ferencia o af inttat.

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

Si O No O

b) Indicar tipus de patrocinl o col.labo ració:

b. l) en la financiació [eco nómica]

b.2) en I'organitzaeió

b.3) Altres (indicar)

O
O
O

16) En cas de patrocinar alguna activitat, li importaría compartir-ha amb altres?

a) Ha farta en exclusiva O

b) Ha faria en eol.labor aeió . O

e) Altres (indicar motius) . O

Si O NaO

17) Creu que: a) La publieitat és una despesa

b) La publicitat és una inversió

e) Els simbols i grilfiea de I'empresa
no serveixen de res.

d) Aprofita suficientment els simbols
i grafica de de la seva empresa

Si O

Si O

Si O

No O
No O

Na O

18) Creu que la seva empresa. en els amblts de Imatge i Comunicació. fa accions innovadores o que no facin els altres?

a) Sí , creiem que son mnovadores" . D
b) No , fem el que fa totho m O

• indicar quines creieu que son són les accions innovadore s que feu

19) Creu que a la seva empresa li manca preparaeió en aquests temes? Si O No O

a) Asslstiria algu de la seva empresa a cursos de Co municació Empresarial SiD NoD
b) Indicar de quantes hores diaries disposar ia per aquests cursos . horari i nombre de dies necessaris.

- horari: de .. ".. a = hores diaries

Nombre de dies necessaris . dies

hores tota ls



AMB UN PEU A EUROPA

El factor huma

Una de les mesures objecte de mes
polémica, ha estat que el rebuíg (art ,
11) d'una oferta de treball adequada o
la negativa a participar «en treballs de
col.laboració social, programes de tre
ball, o en acords de promoció, forma
ció i reconversióprofessíonal», compor
taría l'extinció del dret a percebre la
prestació per atur. A la Ileí anterior, si
be menys conegut, ja existia aquest
motiu dextíncío, establint-se peró, la
pérdua quan el rebuig es fes per sego
na vegada.

probable consens Govern-Sindicats, es
veuran afectats, a mes deis treballadors
que tinguin una situació laboral a ex
tingir despr és del 8 d'abril, aquells ja
acomiadats o afectats per algun expe
dient de regulació d'ocupacío- si l'ac
ta de conciliació, sentencia o resolució
administrativa es posterior a la data .

segons el Minísteri deMan«en co
herencia arnb la situació comparada per
a la resta del paísos europeus, es trae
ta de moderar les elevades taxes de re
posicióde la prestaciócontributiva en
relació als salaris deixais de percebre.
Aquests tipus de substitució fan queen
ocasions la quantia de les prestacions
sigui 'superior al salari líquid després
d'impostos i cotitzacions percebudes en
actíu, i que, poden estar desincentivant
el necessari procés de recercade treball
a realitzar pel treballador en atur, que
percep la solidaritat implícita en el sis
tema de protecció per desocupado».
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Incidencies a la Formació Pro·
fesional. La llei que retalla els subsi
dis per atur tambéafecta als programes
de formació professional. Per als sin
dícats, l'efec¡ivitat en la col.locació deis

. alumnes no és gens satisfactoria, i si,
en canvi, per a ¡'INEM i la CEDE, que
ho considerava «positíu dins el context
europeu» , Els primers consideraven la
ímportáncía de quantificar la gent
col.locada en els oficis per als quals
s'han estar preparant, per a mesurar

CENS/S, una fundació romana de
prestigi en els camps de la sociologia
i l'economía, sintetitzava, no fa gaire,
l'escás optimisme europeu després de
la caiguda deis blocs de l'Est, i davant
el proc és d'unitat que representa el
Tractat de Maastricht.

L'estudi fa al.lusió a estats europeus
concrets, d'on, per exemple, emergeix
Franca com el s írnbol de «la ídentítat
amenacada», Alemanya com «les ten
sions no econórniques», l'Europa de
l'Est com a «el desencís del primer ca
pítalísme», i Espanya com «el malestar
social del procés europeu d'integracíé».
Dins d'Espanya, amb l' análisi basada
en un estudi de]osé M. MartÚJ Patino ,
s'assenyalava que aquest es I'Estat
amb la taxa de conflicitivitat laboral
mes alta de la CE; despr és de 15 anys
de democrácia, «segueíxen presents els
problemes tradicionals: les inversions
productives, el localísmeautonomista,
l'endogámía empresarial, un cert im
mobilisme social, i la rnancanca d'in
fraestructures i de recursos humans».
Es destaca, tarnbé, la manca d'un teí
xit empresarial extens, i d'una xarxa
de serveis capaces de competir amb
qualitat.

CENS/S recull tamb é la gran contra
dicció en el fet que els esdeveniments
del 92 han obligata Hisenda a despe
ses de milers de milions de pessetes,
quan el país encara seguirá sense es
tructures i amb una creixent conflicti
vitat social.

El decret'conflictiu. Aquesta con
flictivitat, que ha comportat una mitja
de 647 jornades de treball perdudes per
cada 1.000 treballadors els anys 85 a
90, s' ha vist agreujada amb el Decret
de Mesures Urgents sobre Foment de
l'Ocupació i Protecció de l'Atur, que en
resumsuposen una dura mesura de re
talls per a alguns col.lectius, si be no
afecten les situacions d'atur produides
abans del 8 d'abril . Amb la vigencia del
Decret-Llei, si no es veu modificat en
els trárnits parlamentaris o en un im-

quan a

temporals.

contractes

Espanya

duplica la xifra

mitja de la CE



AMB UN PEU A EUROPA

correcrament l'efectívítat, si be apun
ten que la col.locació d'alurnnes no su
pera el 25%.

Els segons apunten una col.locació
del 57,9%de l 'alurnnat peróno figura
als informes quinaproporcióho han fet
en l' ofici de la seva pr ópiacategoriade
formació. EIsestudis preliminars del91
assenyalen una col.locació del 33%per
als homes i del 22% per a les dones.

No acaben aquí els desacords entre
sindicats . patronal i admínístracío. El
polémic decret-Ilei tarnbé ha estés les
tisores als 200.000 alumnes que cobra
ven una beca equívalent, per als ma
jors de 25 anys, al 75%del salari mí
nim ínterprofessíonal actualrnent vi
gent. Tots aquells que rebien m és de
40 :000 pessetes mensuals hauran
d'acorniadar-sed'aquest ajut. Les sub
vencions per allotjarnent o transport es
mantenen per als que viuen lIuny del
centre de forrnacío. Aixi, I'INEM podrá
aportar 15.000 milions de pessetes per
al seu déficit. Aquest organisme tarn
be indica que les bequesdístorsíonaven
l'esperit del Pla de Formació i Inserció
Professional (FIP), donat que un nom
bre elevat d'alumnes es formaven arnb

l' ünic estimul deis diners. 5egons cer
cía Moreno, responsable del programa,
«rebre formació gratuita ja es una
beca».
Juliá Frías, de CCOO, creu que treure
una beca no es cap encert . hi ha molta
gent que només rebia aquest ajut , i
s'hauria de controlar, peró, que no es
dones Indiscriminadamente.

Cursos i diners que beneficien a
300 .000 persones que cada any pas
sen per centres de l'lNEM o els anome
nats centres col.laboradors, amb un PIa
quedestina 140.000 milions de pesse
tes, cofínancats entre l'Estat Espanyol
(45%) i el Fons Social Europeu (55%).
D'aquest contíngent d'alumnes, e167%
són aturats i e157%majors de 25 anys.
5'hauriad'haver tingut en compte la si
tuació de joves sense res, o persones
grans que no tenen més ingresos que
aquestes 30.000 o 40.000 pessetes .

Contractes temporals. Arturo
Btonstein, de l'Organització Internacio
nal del TrebaIl (OIT) ha criticat el sis
tema de contractació temporal a Espan
ya, que duplica la xifra mitja de la res
ta de países de la CE.

A Espanyaaquesta modalitat de con
tractacíoarriba al voltant del 30%deis
treballadors, mentre a Europa la con
tractació temporal no passa del 15%.

Bronstein no ent énper qué el Govem
bonifica algunscontractes temporals en
perjudici deis fíxos, quan la resta de la
CE pot viure amb percentatges molt
més petits d'aquests contractes.

Les declaracions foren fetes al xx
congres d'Empreses de Contracte la
boral Temporal, celebrat recentment a
5egóvia, <un tipus d'ernpresa que no es
permet a Espanya, pero es tolera». Les
empreses de serveis temporals varen
representar, fa dos anys 1'1 al 2%del
total d'hores -de treball realitzats a la
CE. Aquestes empreses, agrupades en
torn la CIETT (Confederació Intern acio
nal d 'Empreses de Ttebell Temporal),
contracten treballadors i eIscedeixen a
empreses que eIs soliciten. A España,
a pesar de no estar regulades, existei
xen més de 250 societats d'aquestes
caracteristiques, que mobilitzen uns
100.000 treballadors, segons aquesta
associació.

D
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Introducció

Els recursos humans
els objectius organitzacionals, i es re
coneix la importancia de les necessi
tats , desitjos i sentiments deis
treballadors .

Passada la Ha. Guerra Mundial, els
estudissobre el comportament de l'in
dividu a les organitzacions, han mar
cat les directrius de la moderna gestió- -------.
deis recursos humans, com obligats
punts de referencia.

Enl'actualítat, l 'evolucíóde la técni
ca, la tendencia cap al sector serveis,
i la creixent possibilitat de treballar des
de casa, fa de les persones els princi
pals protagonístes. Peraix ó, les direc
cions deles empreses han de preparar
se pera dirigír de manera eñcac aquest
personal cap a objectius exitosos.

En propers números, donada ja una
petitaintroducció sobreel tema, es par
larád'altres camps ielsavantatges que
tenen per a l'ernpresa, com, per
exemple:
- El reclutament i la selecció de

personal.
- L'entrevista de sortida
- Les polítiques de personal.

El dimensionament de plantilles.
- La formació i la promoció
- La comunicació dins l'empresa.
- Estudis sobre remuneracions
- L'inventari de recursos humans
- La valoració i estimació de tasques
- Clima laboral
- Salut laboral
- Qualitat total
- El balanc social
- La negociació col.lectiva
- Motivació i integració a l'organít-

zació.
.- Estudis sobre el comportament deis

grups.
L'assumpció de la gestióde recursos

humans a dins l'ernpresa ens apropa
rá més al nivell europeu del sector.

Car los Barros Verdejo
Tecnic Superior

en Relac ions Industr ials

ball, ellliure comen; - el preudelesco
ses segonsl'oferta i la demanda-, com
a pilars del nouordre económic. Aquest
lliberalisme tamb éserá el promotor de
les dues grans revolucíons.

La Revolució Francesa consolida la
burgesia i la sevadoctrina social, en ha
ver prohibit els gremis amb l'Edicte
Turgot, i posteriorment, l'associacio
nisme professional ambla Llei Le Cha
pelier, per incompatibilitats amb els
principis a difondre. Llibertat, igualtat,
fraternitat.

La Revolució Industrial és, si mésno,
una evolució de la tecnología. Amb
l'aplicació del vaporcoma font d'ener
gía, les máqulnes substitueixen el tre
ball manual de l'individu. L'hostilitat
deis treballadors a la seva implantació
fouparal.lela al desenvolupamentdela
competencia empresarial, en adonar-se
l'empresa que la permanencia en els
mercats anava lligada a un major grau
de maquinisme.

Aquests parámetres condicionen la
desaparició del paternalisme económic,
donan lloc a l'aparícío d'unes condi
cions de treball inhumanes, i al sindi
calisme com a moviment associacitiu
amb carácter reivindicador: l'aplicació
de principis científics en el treball per
tal d'augmentar la productivitat per
mitjáde la medició del treball, fou efi
cae donada la gran quantitat de má
d'obra sense especialitzar que es feia
anar en els processos industrials. Al
treballador se l'equiparava amb les
máquínes.

Molt poc a poc, elsestudís delescon
dicions en quél'elementhuma rendeix
milIor, van destacant la importáncia del
factor personal. Estudis sobre el com
portament, la fatiga, la influéncia deIs
colors, la temperatura, la il.luminació,
donen a conéíxer els precursors d'una
nova perspectiva humana dins el tre
ball (Alfred Binet, Hugo Munsterberg) .
Es ressalten els efectes delgrup sobre

Per poder comprendre la diferéncia
entreels paisesindustrialitzats i elnos
tre, no solament ens hem de fixar en
la seva tecnología, sinó tamb é en la
gestiódeIs recursos humans, de mane
ra comparativa a la nostra.

La principal diferéncia entre ambdues
la trobem en el principal objectiu em
presarial: La rendibilitat . Aquest és el
primer objectiu també de la moderna
gestió deis recursos humans. Per tal de
comprendre millor l'abast i la diferén
cia, ens hem de remuntar a la historia
i a la seva evolució.

L'horne primitiu, que fa de tot 
ca~ar, pescar, pasturar.. .- amb el
tempses va especialitzant en una acti
vitat concreta: pescadors, cacadors,
lluitadors,... Aixi sorgeixen grupsque,
per la qualitat social de la seva come
sa, exercien una forca sobre els altres,
arribant a detentar el poder. Neix en
aquell moment el binomi entre la clas
se dominant i classe dominada.

Laclassedominadora ínstítucíonalít
za la dominació, en exercir-la sobreels
altres, donant lloc a l'esclavitud coma
una realitat jurídica, queromandrá fins
.al segle XIX.

A l'Edad Mitja trobem la institució
gremial, creada sobre la base de la di
ferenciació de tasques en el mateix tre
ball. Existeix una jerarquització, basa
da en la feina deIs aprenents, els ofi
cials , el mestre. En aquesta institució
existeix una esperanca real de modifi
cació social, quanta aspiracions. No és
dones , una institució tancada ni hede
rítaría, i l'aspiració suposa una moti
vació peral millorament personal en el
treball. Per íntegra-s'hí, sexígeíx pro
fessionalitat, especialització i obedién
cia cap al superior.

El segle XVIII portará els canvis més
importants, tranformant-ho tot: valors ,
cultura, política, economia, treball, so
cietat. Neixen les doctrines liberals de
la ma d'Adaro Stttith, la divisió del tre-
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Rafael Pujol:
PLUS cada cop més enllá

L'establiment
PLUS
del carrer
Templers.
de L1eida.
el més nou
del. de la
nova
generacióe

(na, amb lGA tipus Spar o Vegé amb
la mala sort que aquesta fórmula co
mercialla comencen en un moment de
declivio

«A casa s' havia fet una amplíació
massa rápida amb un financament no
adequat. Era el temps de la pólíssa a
6. mesas i els bancs les anaven reno
vant flns que un dia et deien prou.
S'havia de cobrir la pólíssa, i vam ven
dre - no gaire bé- tot el patrirnoni
menys ellocal de la placa de La Sal. Dó
na la casualítatque elslocals quees van
vendre llavors, ara s 'han tornat a
comprar.

tingut mai-, enyorava elclima d'aquí,
«que no el trobes a faltar flns que el
perds». L'interés en tornar es va lligar
amb l'ampliaciórápida que va fer l'em
presa familiar del seu pare, i torna a Es
panya l'any 69.

L'empresa familiar era un magatzem
de majar que estava a Ferran, i el seu
pare ja tenia tres botigues -a la Placa
de la Sal, General Mola (prat de la Ri
ba) i División Azul (Corts catalanesj-,
esdevenint el primer majorista que te
nia botigues al detall. Els seus pares ha
vien comencat abans de la guerra, i
l'ampliacío suposá engegar una cade-

Va estudiar CiénciesQuímiquesa Bar
celona, perqué veient com n'era d'es
clau el seu pare a la feina, volia cercar
una carrera el més allunyada possible.
Era una época, com ara amb dificultat
per trobar feina i es decidía anar a es
tudiar a Alemanya l'any 59. L'hi crí
dava l'atenciócomun país, després de
10 anys d'acabada la guerra, estava
tan reconstruir.

Allí, sense saber l'alemany, está un
temps treballant en una fabrica de rnun
tatge de neveres, de peo i que ha troba
interessant «parser perqué saps que no
t' hi has de dedicar tata la vida».

Quan sap l'alemany, comencael Doc
torat a la Universitat de Frankfurt i
sempresorpren quan explica el nomde
la tesi: lntluéncia de la constant dieléc
trica del mitjá sobre la velocitat de la
reacció d'intercanvielectrónic entre Tá
lio 1i Tálio IlI. «Aquesta tesi com d'al
tres que es feíen, havia d'ajudar al pro
fessor que l'apadrínava, interessat en ,
química teórica, per poder demostrar al
guna de lesseves teories. Les tesisdoc
torals son així moltes vegades».

Acabat el doctorat, intenta tornar a
Espanya i escriu cartes -«parser ha
vaig fer malament perqué s' havíen de
buscar influéncies»- al Minísteri d'In
dústria, que li .contesta amb la signa
tura d'en López Bravo, i li relaciona
unes indústries que, un cap fet el con
tacte no fou positiu. Intenta entrar a la
Junta d'Energia Nuclear, «pero pagaven
tan poc i em volia casar ...», així que
entra a treballar durantdos anys en una
empresa d 'informátíca a Alemanya.

Recorda que va treballar en un pro
jecte que havia d'optírnítzar el treball
d'una linia de laminat d'una empresa
siderúrgica de la Conca del Rühr.

Cansat una micad' estar a Alemanya
- voluntat de quedar-s'hí no l'havia
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«L'avantatge de la proximitat
i el tracte personal no sera prou»

«Es va potenciar, encara rnés , l'aten
ció al cllent quant a queixes. Algun cap
ens han vingÚt a canviar articles amb
l'etiqueta del Ptyce i els hem canviat
igual. És més rendible. Ara en diem la
Garantía de la satisfacció: si algunaco
sa no Ii satísfá o Ii surt malament -un
mel6, per exemple-, no cal queens ha
porti; en ha diu i 11 reposem. Potser

competencía. la proximitat i el tracte
personal a les nostres botigues degut
al seu tamany.

«La proxirnitat s' havia de potenciar
amb les seccions de productes frescos
que no pots comprar un cap a la set
mana. El tracte ambels clients, al qual
sempre 11 hem donat importancia l'hem
potenciat a més de cursos intensius,
ambl'estabilitat del personal front a la
gran rotació de les grans superficies.
Ensenyar al personal, sobre tot de car
niceria fins a cert Jimit perqué la gent
no es sentís coaccionada a comprar,
amb cursos de relacíons humanes.

ambenquestes domiciliáríes i a la sor
tida de lesbotigues, per conéíxer el po
sicionament real de la firma.

«Una cosa és el que tu suposes que
ets, i altra cosa és com et veu la gent,
i que moltes vegades no té res a veure.
L1avorsens vam adonarquelagent no
ens diferenciava d'altres. estavem al
montón i sense notorietat.

« Es tractava d'assolir aquesta dífe
rencíacío, al ternps quesaberon voJiem
anar. Competir frontalment amb el
Pryca era impossible tant per la super
ficie conpelseliencs de eotxe, aIs quals
no anirlem a buscar. Vam veureque el
que estava més mal tocat eren els pro
ductes frescos: només hi havía els rner
cats i les petites botigues tant de car
nisseries com de verdures. La gent,
quan pensava en producte frese, mai
pensava en una cadena de superrner
cats o una gran superficie.

«Aix ósuposava aprofl tar els nostres
puntS forts respecte a aquesta gran

tres els supermercats a la
ciutat és una cosa que no
existia abans, i que, per
suposar un buit . va facili
tar la implantació de Pryca
a una zona immillorable.
No crec que doni per a
cinc establiments més
com aquell, com han anun
ciat . Pobres d 'e lls.

<AA més ara també hi ha
una corntsstó de la Ge ne
ralitat que estudia les irn
plantacíons. i que depén
de variables com I'oferta
exísten t.

..El carrer M ajor conti
nua esse nt I'atractiu d'irn 
plantaci6 de ,cadenes de
fora o de fr anquícies, per
qué és la zona comercial
per exce l.léncia. Si es
pensa amb altres superfi
cies amb aparcaments, és
una terne de I'urbanisme
comercial, que haura de
comptar amb les zones de
creixe ment de la ciutat i
amb el que esta projectat
(variant. po nts ...) .

compet ir són els millors
perqué ha tenen tot ,

- La botiga independent
que no esta associada a
cap cadena, és difícil que
sobrevisqui . L'avantatge
de la proximitat j el tracte
personal no sera prou.
Una fórmula comercial No
acava mai amb una altra,
pero sí que li resta magni
tud si no h¡ ha una
transformació.

-L'efec te Pry ea ja ha
donat prou de sí, i no fara
tancar més botigues, entre
altres coses perqué L1 eida
esta fent una tasca que
gairebé no fa cap ciutat, i
és pensar en I'urbanisme
comercial, en veure les zo
nes més adequades per a
la concentració de boti
gues: si el comen; es con
centra té més interés per
la gent. L' estudi que está
fent per conéixer quantes
grafls i mitjane s superfí
cies hi caben, i la norma
tiva de limitar a 1.000 me-

No hem pogut resistir
nos a demanar-li la seva
opini ó sobre el comerc a
l.lerda .

- Fa temps I'Ajuntamenl
va fer un estudi , a través
d'en L1uís Martínez. actua
htzat ara fa dos anys. Fo
ra ja del cornerc alimenta
ri , a L1eida hi ha moltes be
tigues . un exc és d 'oferta
pels habitants que hi ha.
De manera natural, la se
gona generaci6 de batí
guers no ha volen ser. i
aix ó porta a uns forts tan
caments . Per ara encara
es poden diferenciar amb
qualltat , marca , tracte. ¡
per la confia nc;a que
donen.

"Podría canvia r per la
introducci ó d'aquestes bo
tigue s es pec ia litza de s
amb un assortit enorme.
com expliquen els anqle
sos, ¡ amb una profunditat
d 'assort ít a gammes tam
bé gran - marques. ti
pus ... - Ni ngú hi po t

«En aquell moment vaíg fer un estudi
bibliográfíc del futur de les cadenes i el
comerc, a través d'uns artieles que vaig
demanar a un institut de Colonia . Vam
fer un viatge a Alemanya, on vam co
néíxer una central de compres iserveis
- selex-, i una cadena de discouncs a
surssa, i d 'all í sorgí la idea de transfor
mar les botigues que teruern en dis
counts, i també d'entrar en contacte
amb se/ex per muntar una central a
Espanya.

«Eldiscount es un tipus d'autoservei
molt senzilJ , amb una baixa inversi6
-estanrs. articles directarnent en
caixes- que suposa un estalvi per po
dervendre a baixos preus, L'assortit és
molt redurt -300 a 500 referéncies
ivam passar a ser, amb la transforma
ci6, els PLUS D1SCOUNT , La gent va
pensar que ens havíem venut l'ernpre
sa, peró, percuriositat quan canvies de
nom la gent entra més i possibilita que
entri gent nova.»

Aquesta fórmula a mitjans deis 70,
va tenir molt d' éxit , a m és de coincidir
amb una época de crisi i de transici6
polníca.

«Corn que ens va anar be i continua
vem sent majoristes, vam pensar apli
car aquesta fórmula en un sistema de
franquicia, i entre elsclients que teruem
norn és ha vam poderoferir a dos, per
qué pels discouncs feia falta una certa
superficie. Tarnbé fou un avantatge
perqué el botiguer antic té una menta
lítat molt formada i una serie de mals
i bons costums. A partirde Ilavors te
ntem ofertes de lagent que vallaposar
botigues: gent jove, sense tradici6 com
a bouguers, Els índíc ávern un local ,
féíem un estudi comercial, una preví
si6 del compte d'explotaci ó. i els aju
dávern a fínancar. Només en un any en
vam muntar dotze» .

Amb l'arribada del Ptyce es canvia
completament la situado a L1eida, al
temps que arriben altres discouncs.

«Un any abans ja vam cornencar a
vendre fruites i verdures, veient que el
producte frese tindria malta competen
cia. Inicialment els discounts no tenen
producte frese perqué es conflictiu i les
mermes l'encareíxen» .

Una mica recuperats de la pérdua de
vendes, vam fer un estudi de mercat,
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només ho fem nosaltres, i ens ha cos
tat fer-ho entrar a les franquícíes , so
bretot aIs que havíen estat botiguers.
l ' ímportan t no es tenir ra ó, sinóno per
dre el c1ient.

«La fruita i verdura ara la comprem,
a través de la nostra propia central, a
L1eida i a fo ra, i díáríament es distri
bueix a totes les botigues.

«Tarnbé vam cornencar a la seccióde
carns . Aquí tenim una sala de desfer i
una fabricació dembotíts curts pr ópis ,
amb una marca propia. Busquemsem
pre la qualitat sobre el preu, i provei
dors fidels que tinguin una manera de
treballar novedosa, perqué els mercats
d'origen no acaben de funcionar. No
rnés trobes una qualitat regularamb el
producte d'importació».

Es va canviar també la imatge de les
botigues, passant deis colors calents i
marrons als mediterránís. La renova
ció també fou interior, quant a estants
i decoració.

«Ara fa un any que ha vingut la da
rrera renovació, i que ha estat passar
a botigues més grans, si pot ser fins a
800 metres, podent tenír més seccions
-com el peix fresc- i un assortit més
ampli . Es cuiden molt tots els elements
de decoració, ambient, il.luminació,
sostre,... tractant-se que t'hi trobis bé
sense conéixer el motiu, en conjunt. Hí
ha una unificació, fins i tot a les fran
quícies, amb tot el referenta assortíts.'
preus, política comercial complerta,
amb una cornptabílitat centralitzada i
una serie de serveis que ajuda a la fei
na: només s 'ha de vendre i tenir bé la
botiga.

«Tarnbé amb les campanyes , com la
de destinar un 1% de les vendes per a
un projecte a Colómbia a través de
Mans Unirles».

L "establiment
PLUS

del carrer
Mariola

de L1eida.

" Hi ha la idea

de promocionar

productes

artesanals

de diferents

zones de Lleida

Lescadenesque alseu moment es va
ren implantar després de PLUS, han
anat ambalts i baixos perqué no s' han
sabut posar al dia.

«Molts botiguers creuen que tot és
muntar una botiga i ja está, i només et
serveix quatre o cinc anys. Després has
de fer m és renovar-la, canviar. Des de
la fórmulacomercial, a la marca i la ma
nera de treballar. Nosaltres fa cinc anys
que vam canviar la imatge, i ara estem
amb una altra renovació. D'aqu í la jo
ventut de la nostra gent: el joveté m és
il.lusió i ganes de treballar.

«També hem implantat un teléfon
900 per a les queixes i suggeréncies
deisclients , que ens proporciona infor
mació moltpossitiva deis serveis com,
perexemple, el repartiment a domícíli».

Rafael P.ujol ens parla de la visió de
futur quant a PLUS.

«La competencia de companyies es
trangeres suposo que augmentará, si bé
aquí ja les tenim fa molts anys, i al 93
no pot canviar gaire, perqué facílitats
per instal.lar-se a Espanya les han tin
gut sempre.

«El futur nostre está amb la qualitat:
ser competitius de veritat amb la qua
Iitat total; ser molt flexibles i dinámics
pera ser innovadors, perpodercanviar

CAFE EN CADENA

i fer coses noves molt més de pressa
i una empresamitjana comla nostra ho
té molt mésfácil queuna granempresa.

«De moment no tenim prevista l'en
trada de nous socis a la nostra S.A.,
si bé sempre s'ha de tenir en compte.
Hem tingut, peró, ofertes de compra
gairebé totes de fora i tamb é d'alguna
empresa d'aquí. No hem estat interes
sats perqué encara tenimganes de tre
bailar, i vendre vol dir acabar.

Estem en una central de compres i
serveis -Selex lbérica- que és la se
gona en importáncia a Espanya i de la
qual en vaigser un deis fundadorsl'any
81 . Está relacionada ambla central ale
manya i té una central europea, EMD
- European Marketing& Distribudon
i possiblement aquesta -tindrá un ma
jor protagonisme , ambcanvis positius,
molt més que e1s que no tenen cap re
lació amb l'exterior. Tenim la marca
própia de la centralSelex, i s'es t ápen
sant en una marca europea d'EMD.

«PLUS és massa petit per tenir una
marca blanca o propia . Ens manca un
volum mínim per tal de guanyar preu
amb els fabricants. Hauríem de tenir
una capacitat de compra més important
i comportaria vigilar més la qualitat i
la relació preu.

«Puc avancarquehi ha la ideade pro
mocionarproductes de diferents zones
de L1eida, artesanals, perqué és una
qüestíoentre els productors que pelvo
lum de la seva producció no aniran a
una central, i sí els vindria bé una em
presa com nosaltres . Fins de vegades
pernosaltes són massa petits. Vam va
ler vendre la Ratafia i ens van dir que
no padien, que en fabricaven poca.»

J.M . Armengal

35



CAFE NA TURAL

El «tot s'hi val»
ja no és possible

L'autorització admi nistrativa
no exclou la responsab il itat empresarial

per danys al medi ambient
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En la ponéncía «problemática de la
responsabilitatcivil en rnat éría ambien
tal» presentada per Clemente Auger,
President de l'Audiencia Territorial de
Madrid, a les [ornades sobre Medi Am
bient organitzades pel Consell General
del Poder Judicial i celebrades a sego
via l'any ! 988 (I), aquest presligiósju
rísta mantenia el criteri que, juntament
amb la protecció administrativa i amb
la penal, la jurisdicció civil podiaoferir
tarnbégarantia i protecció complemen
tarta al medi ambíent, quan interessos
privats i drets particularses veien afee
tats per una agressió o una degradació
del medi ambient.

LA JURISDICCIÓ CIVIL ÉS COMPE
TENT EN TEMES DE MEDI AMBIENT

Clemente Augerafimaque «los parti
culares, patrirnonialmente perjudicados
por conductas ajenas que alteren el
equilibrio ambiental, pueden acudir a
los órganos jurisdiccionales que cono
cen delordenamiento civil, instando la
cesación de tales actividades y la asig
nación de las reparaciones procedentes»
(2) .

segueíxafírmant que, per aix ó, es po
drá invocar la culpa contractual, l'ex
tracontractual i la pertorbació de les re
lacions de veínatge, que és possible de
manar la demollció de les construccions
il.Iegals i que es pot usar el procediment
interdictal.

Fa, també, una relació de supó síts
amb responsabilitat per a la protecció
del medi arnbíent, que no resisteixo a
reproduír .



1. Responsabilitat per danys produits
per sorolls.

2. Resposabílitat per danys produits
per la contaminació de les aigües.

3. Responsabilitat per danys produits
per emiss ions o inta\.lacions
indust rials .

4. Responsabilitat per danys produits
com a conseqüéncia de pol.lució cau
sada per accidents en el transpon
d' hidrocarburs .

5. Responsabilitat per danys derivats
de la navegació aéria.

i 6. Responsabilitat per danys deri
vats de I'energia nuclear.

Aquest criteri de competencia civilen
materia de danys al medi ambient, ha
volgut ser combatut sota l'argument
que el denominat Dret del Medi Arn
bient está al marge del Oret Privat i que
és competencia exclusiva de les Admí
nístracíons Publiques.

No obstant, el Tribunal Suprem ha
deixat clar que el fet que l'ordenament
administratiu reguli profusament qües
tions relacionades amb el dret del Me
di Arnbíent, no pot suposar de cap ma
nera que aquesta materia estigui rno
nopolitzada pel Dret Públic (Senténcíes
de 3/12/87 i de 16/1/89).

La mateíxa constituclo acaba el pre
ceptededicat al Medi ambient destacant
la necessitat que en els supósits ,
d'atemptats al Medi Ambient, s' esta
bleixi l:obligació de reparar el dany
causal.

LA RESPONSABILlTAT
PER CREACIÓ DE RISC.

Hi ha un principi jurídicque diu. «ubi
commodum, ibi incornmodum», en vir 
tud del qual qui es beneficia d' una si
tuació ha de suportar, en justicia, les
cárregues d'aquesta .

Aquest principidona supon a la res
ponsabilitat civil per risc d'acord amb
la qual «qui originaen el cos social i en
benefici propi una situació de risc, ha
de respondre del dany causar».

En dret comparat no és uniforme la
regulacióde l'acció d' indemnització per
danys i perjudicis de carácter ecológico
En efecte. hi ha patsos (Bélgica, Ale
manya) en qué la indemnització es pro-

dueix amb independéncia de I'assíst én
cía de culpa i n'hí ha altres en qué és
necessari la prova deldany culpós. (3)

En la jurisprudencia espanyola ha
anat introduint-se una posició distinta,
en virtutde la quals'estableix una me
na de presumpció de culpabílítat. En
realitat el que ha succeít és que els tri
bunals han invertit la cárrega de la pro
va i , així, qui crea risc, ha de provar
la seva innocéncia davant un dany con
surnat, la responsabilitat del qual se li
reclama. (Aquesta presumpció s' inicia
ja en la senténcia de 10 /7/43 ) .

Una altra sentencia, de 25/3/54, in
trodueixel principi que quan en una ac
tivitat generadora de risc es produeix
un dany previsible i evitable, la simple
adopció de les mesures reglamentáries
no és suficient per exonerar de
responsabilitat.

O'alguna manera, la producció del
dany posa en evidencia la fallida de les
previsions .

En aquest mateix sentit, la senténcía
de 5/4/63 exigeix l'esgotament de les
mesures de diligencia possibles i social
ment adequades, per exonerar de res
ponsabilitat a una empresa generado-
ra de risco .

De manera que, s'afirma que el propi
resultat danyós revela l'ínsuñcíéncía de
mesures'preventives .

És important, dones, destacar que el
sistema de responsabilitat civil extra
comunal generat per la jurisprudencia,
elimina la possibilitat de parapetar-se
darrera d'una llicéncia administrativa o
escudar-se en·el compliment de les me
sures reglarnentáríes per poder causar
danys al medi ambient sense
responsabílítat.

(En una altra ocasió, parlaré de les
conseqüéncíes que aíx ópot comportar
en relació al cánon d'aigues, per
exernple) .

La sentencia de 12/12/80 diutextual
ment; «Una cosa es el permiso de ins
talación de una industria y la indicación
de los elementos que deben ser acopia
dos para evitar daños y peligros, come
tido propio de la Administración, y otra
bien distinta que, cuando por no cum
plir los requisitos ordenados, o porque
los elementos empleados sean deficien
tes o adolezcan de insuficiencia, se pro-

EMPRESA i MEDI AMBIENT

Extraccions
d'arids
al1'lb brusques
baixades
de nivell
de I'aigüa.
que
provoquen
"asfixia
de la fauna
aqüífera~

També
les deixalles
i abocadors
¡ncontrolats.
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duzcan un daño a la propiedadde ter
ceros y se siga un conflicto, el conoci
miento del cual compete a la jurisdic
ción civil»,

la l'any 1922 es dictava una senten
cia pel Tribunal 5uprem declarant
l'exist éncia de responsabilitat civilex
tracontractualderivada d'actes lícits (JI
cíts aquí vol dir no ser contrarís a cap
norma), I el tribunal suprem reiterava
aquestadoctrina declarantla responsa
bllltat civil pels danys produíts per una
extraccío de sorres, que tenia autorit
zacío administrativa (anys 1944) i peis
perjudicis causats pels fums d'una fá
brica de ciments que funcionava amb
tots els permisos (any 1952), .

La sentencia que he esmentatabans,
de 1980, condemnava a una empresa
eléctrica absotutarnent legalitzada ad
miulstrativament a la reparació deis
danys causats en la vegetacíode la zo
na circumdant pels fums i gasos, aixi
com li va imposar I'obligació d'evitar
més danys en el futur .

EN CONCLUSIÓ

L'obtenció d'un permís de vessa
meru, 'o de la llicéncia administrativa
per endegar una actlvitat contamínant,
per exemple, no suposa cap garantía
d'irnpunitat.

És, simplement, un requisit la tras
cendencia del qual es limita a l' árnbit
adminístratíu i que, de retruc, pot te
nir una irnportant repercussió en dret
penal, ja que por exonerar de respon
sabili tat per delicte ecológic. (4)

Peró, de cap manera, no allibera de
responsabilitat civil si aquest vessa
rneru o aquesta activitat produeix
danys a les persones o als seus
patrimonis,

Es produeix, així, la paradoxa que
mentre l'Administracióautoritza deter
minada indústrla, l:activltat d'aquesta
por ser aturada pels tríbunals civils ,
fru ít d'una eventualdemanda perdanys
ambienrals.

1, en n, queda palesa, en la meva opi
nió, l'omlnosa connivencia del poder
legislariu-execuriu amb els agressors
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L'Ebre
¡el Ródano
s6n els dos

rius europeus
que més

contaminen
el

M e d it e rra n i.

ambiemals ja que la permisivitat en la
concessió de llicencies industrials aíxí
com la timidesa de la legislació protec
tora eis pot permetre alliberar-sede res
ponsabílítat penal (4), malgrat que eis
tribunals declarin nociva la seva actí
vírat i ordenin aturar-la. O

Pere Blasco i Balagueró
Advocat ambienta lista

(1) Aquesta ponencia, juntament amb totes les present adas a les Jo rnadas , esta publicada

en el numoes pecial tvde la revi sta Poder Jud icial , que edita el Consel! Ge neral del Po
der Judicial.

(2) O bra anterior. pago 114.

(3)Veur e en I'obra anterior. pago 127 i ss . la ponencia de Ricardo Gosalbo, lIetrat principal

en el Serve! Jurídi c de la Comissió de la Comunitat Econ ómica Europe a, sobre ..El Dret

del Madi Ambient a la IlIum del Dret Comparat i del Dret de la Comunitat Europea».

(4) L'art . 347 bis del Codi Penal, que timidament consagra un delicte ecológic, exigeix per
la ttp lflcaci ó del mateix que I'activitat contaminant es realitzi «contraviniendo las leyes
o reglamentos protectores del medio ambiente...



COMUNICACiÓ

Del marketing directe
al marketing «de guerra»

Establir di'lleg i provocar res
postes. Televisió, publicacions, telé
fon i correu són els mitjans utiIitzats pel
marketing directe que, comuna forma
d'organització comercial, promou la
venda de productes i serveis sense al
tres intermediaris. Intentant cercaruna
definició, el marketing directe tracta
d'establír un diáleg dírecte entre l'em
presa o agencia. i el consumidor, cada
cop més exclusiu i més deconegut.

Aixi, ei MD es converteix en una dis
ciplina que té un creixement cíclic i una
operativa alternativa aIsbons o dolents
resultats de les grans campanyes o la
gran publicitat. La característica rnés
important i definitória és que orienta i
fragmenta un mercat saturat de
inissatges.

Aquesta fragmentació del mercat es
fa en subsectors de consum, al temps
que identifica i fragmenta l'audiencia.
Aquesta fragmentació és propiciada pel
nous mitjans -televisió, publicacions
al voltant deIs quals hi ha unes tipolo-

trará en vigor la LORTAD (Llei Orgá
nica per al Tractament Autoritzat de
Dades Personals) quede moment és en
projecte. De segur que l'aplícació
d'aquesta Llei tindrá incidencia en el
sectorde la vendadirecta, peró, de mo
ment, res no regula la procedencia deis
llistats. Elpreu d'aquests dependrá de
la seva netedat i actualització, i sem
pre s'haurá d'anar elaborant amb les
dades que l'abonat proporcioni
voluntáriament.

Aquest no és, peró, el mérode univer
sal emprat per agencies i empreses.
Precisament les m és grans d' aquestes
apliquen elsistemamés «purista» i més
proper al marketing directe inicial: la
selecció i depuració de dades, degrans
conjunts a püblics específics.

Des de fa uns vuit anys hi ha hagut
un creixement rápid en el sector del
marketing dírecte, que el situa com a
una disciplina consolidada dinselcamp
de la comunicació d'empresa. El mar
keting directe ha anat configurant un
model d'ag éncía polivalent, capac
d'oferir grans campanyes, accions pro
mocionals, i fins d'sponsoríng i rela
cions publiques. Tot es válid a l'hora
de donar un servei al client, que cada
cop més vol negociar amb el menor
nombre possible d'interlocutors tecnícs.

No tota la publicitat directa és
marketing. Sovint es confon el ter
me«marketing directe» amb «publícitat
directa». Aquesta, si béha obtingutun
creíxement similar, és potenglobar díns;
la primera. La publicitat directa, o mai
ling, termeamb el quees més conegu
da, consisteix en la tramesa incontro
lada de niissatges impresos a una po
blació: cartes, fullets , catálegs, desple
gables, i tot alió que omplede manera
genérica i amb diferents formats les
bustíes. També s'emprala publicitat di
rectaen el sector delcomerc detallista,
com a reforc en el punt de venda.

En general, el marketing directe,
-del qualla publicitat directa n' és un
element- ha augmentaten tres sectors
durant la darrera década.Aquests, que
s'han comportatd'una maneramésdi
námica, són l'área de serveis financers,
el cornete detallista, i el de productes
no alimentaris de gran consum.

Les notes més predominants i queca
racteritzen aquestapublicitat, són lasa
turació de missatges a la bústia i elque,
de momento no existeixi una llei regu
ladora del lloguer o compra-venda de
llistats amb qué moltes de les empre
ses i agencíes alaborenles seves bases
de dades. Es preveu que a flnals
d'aquest any , o l'any que ve, en-

Accions
promocionals

al punt
de venda.

amb el reforo;
del producte.
cam a formes
de publicitat

directa per tal
d'incidir

en la decisió
de compra.

39



COMUNICACIÓ

competencia es multiplica per 11. Al
mercar espanyol ja comencen a sorgir
agencies «especíalístes» en marketing
«de guerra> per afer front a aquesta
competencia que mai hauria arribat a
ser tan alta.

La coordenada mes important del
món deis negocis es la competencia.
Davant la indefinició d'aquesta, es pro
posa «aplicar les tecníques de la

la promoció de venda de les marques.
Tarnbé fa que amb aquest aspecre es
pugui capgirar la imatge de la marca
quan aquesta entra en les grans dístí
buidores (Aquest es un temaque apro
fundirem en propers números).
El marketing, amb estrategia de guerra.
EIs aspectes del marketing directe es
veuran més complexos a partir del93,
quan rotes les empreses vegin com la
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El 90%
de les trameses
directes moren

aqul perqué
no s·estableix

el diilleg.
ni es provoca

la re.posta~

giesde gent queseran, un cop identifi
cats, els segments a que es dirigirá el
míssatge, en el seu estíl, i intenten pro
vocar una resposta o díáleg.

Marketing de la comunicació.
segons Sean Bspp, un deis teórics del
marketing dírecte, aquest es el millor
amic de I'anunciant de TV, perquéofe
reíx una novaformade recolzament de
la imatge que la «tele» esta creant o
augmentant, i que, en definitiva, es el
que incideix en el record del c1ient po
tencial a l'hora de comprar. La publi
cítat convencional, per la dificultad de
recordar un cert anunci o producte al
cap d'un ternps, necessítaser ajudada,
i la mercadotecnia de la base de dades
ve en el seu auxili.

El rnateíx autor, president de I'agén
cíaRapp & Co/lins de marketing dírec
te, defineixel que anomena, «rnaxírnar
keting» , que aqufes coneix mes com a
comunicació integral; «el maxírnarke
ting» . consísteíx a utilitzar, d'una ma
nera unificada - encaixant una peca
amb l'altra la publicitata la recerca bus
ca de la imatge- la promoció de ven
des , les relacions públiques i el marke
tingdirecte per tal d'aconseguir un diá
leg directe amb el consumidor.

re ro els díferents ingredients del
maxi-marketing nosernpreson en har
monia . En sectors determlnats, l'ene
mic del marketing dírecte no es la pu
blicitat que busca imatge i notorletat,
sino, curíosarnent, la promocióde ven
des, que, dalguna manera, suposa un
suborn al detallista per a comprar un
espai als seus prestatges. D'aquesta
manera, la promoció de vendes supo
sa una rápida rotació de productes amb
benefici a curt termini.

Amb aquesta tendencia, cada cop
mes recolzada per lesmarques, des deis
concursos de TV als que es preceptiu
trarnetreelscodisde barres, incideixen
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guerra a la Uuita diária de totes les corn
panyies amb els competidors», en un
referem al paral.lelisme entre elcomerc
i la guerra. 1és una guerra molt singu
lar, donat que el camp de batallaes re
dueix a la ment del consumidor, un es
paique no passa del quinze cms. d'arn
piada. Igual que a la guerra, a on es
conquereixen muntanyes , aquí el cim
és la companyia que en aqueUmoment
és líder en un determinat segrnent, i a
la quals'ha de desbancar, o, al menys,
«assaltar» una part de la quota que
defensa.

En aquesta guerra intel.lectual, cada
empresa ha de conéixer la táctica a se
guir. 5egons aquestes teories, la corn
panyia líder ha de situar-se ala defen
siva, donat que es la que té la bandera
al cim, a m és d'haver aconseguir pe
netraren la ment del consumidor d'una
manera tal que el nom de la seva mar
ca s' ha identificat amb el producte.
CJausewitz , te óríc de I'art de la guerra
que va morir l'any 1831 deia que la
sort afavoreix el defensor .

Una de les estrat égíes utilitzades pel

Distribuidor Oficial:

«defensor» consisteix a fer-se la com
peténcía a un mateix, llancant al rner
cat productes revolucionaris de tant en
tan t , a pesar que aixó comporta sacri
ficar elsguanys a migterrnini . D'aques
ta manera, la competéncia es pot tor
nar boja intentant posar-se al dia.

Quans'está en un segon o tercer !loc
al «ranking» les coses, per ó, són dífe
rents . L1avors s' ha d'ínlciar una ofen
siva sense descans contra el líder. Per
aíxó, s'ha 'de trobar una debilitat en el
mercat que domina aquest, i «llanearun
atac contra un front tan reduit com si
gui possible» . Una operado de marke
ting arriscada suposará seguir les tec
niques militars deis flanes, a on el fac
tor sorpresa és fonarnental. 5egonsJack
Ttout, de Trout & Ries i «gun» norda
menea adaptador de CJausewitz, «en
marketing és molt millor de vegades ro
dejar la competencia en lloc d'un en
frontamem directe».

El «front» comunitario Precisa
ment es la «guerrilla», dorígen espan
yol que va sorgir a la Gerra de la Inde-

COMUNICACiÓ

pendencia, la táctica que recomana
Trout per qué sigui adoptada per les
empreses espanyoles en el marc del
mercat úníc. «han d'utilitzar la lluita cos
a cos i cercar petites parcel.les per a on
poder atacar a la competencia» . La téc
nicade «guerrilla»consístírta, dones, a
localitzar un segrnent de mercat, el més
petit possible per a poderdefensar-lo a
mida, «han de saltar i apropiar-se del
territorí que la resta de les empresesha
gin descuidat, o no l'hagín ates prou» ,
amb gran agilitat, tant per a avancar
com per a retrocedir, perqué «nornés
una idea té possibilitat de predominar
a la ment del consumidor».

Una idea a tenir en compte per a re
flexionar: «El marketingdona l 'oportu
nitat de cré ixer a una seriede compan
yies . Quanles cosesvan bé, tothomin
verteix. Si l 'activítat económica, pero,
porta la marxa enrera, i és té i es vol
moure el diner, s'hauria d'invertlr per
tal de descobrir com és la competencia
i , així, augmentar quota de mercar».

D. Sans



L'augment d'emissores de televisió
no és proporcional a la capacitat tecnica

de I'usuari
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Assistim a u n interés creixent enve rs e ls esdeveniments més
propers . Un criteri d ominant és que a partir d'una ferma identi
tat loc al , i només des dolla . e s fa pos sib le I'accés a la univer
salitat . La conside ra c ió de I'entorn local , i la seva potenc iació
ofereixen r e novades oportunitats per a la democratització so
c ial. 8 'entén per lo c al a lió fi x at a le s c a ra c t e r ís t iq u e s físiques
d 'un a ár e a o territori : una se ri e d 'actituds co m unic ative s i c ul 
tural s d e le s persone s que v iue n e n un e ntorn d ete rminat , p e t it
i abarcab le.

El fen ómen televisiulocal sembla te
nir uns punts clau. el coneixement ri
gorós deIs assumptes locals amb
repercussió-formació de l'opinió públi
ca; l'accelaració del sistema educatiu
cultural, i el foment de la producció
audiovisual propia, fins i tot la no
professional.

El seu carácter de servei públic com
porra una gestió comunitáría, bé sigui
emparada per la municipalitat, bé per
col.lectius de ciutadans aplegats entom
a aquesta idea de servei, La financia
ció ja és una altra cosa, poden afluir del
mateix ajuntament -per subvencions
o pressupost assignat- , o deIs serveis
realitzats a entitats públiques i priva
des, o rnitjancant publícitat .

Una televisió localconvertiria el pla
tó en un fórum municipal d'entitats,
grups socíals i politics de rotes les ten
déncíes, seria un element fonamental
de dinarnització cultural i lingüística de
la comunitat; transformaria els ciuta
dans en protagonistes -oferint el que
succeeix en l'entorn immediat a
í'espectador- . i dismitificaria un mít
já tradicionalment elitista, poderós

FUNCIONS PER A UNA
TELEVISIÓ LOCAL

DESCENTRALlTZAR
LA COMUNICACIÓ

Tot a punt
per a les

Televisions Locals

Hi havia un temps en qué Madrid
creava la informació per a tot l'Estat,
i a Lleida, a través de la TV, es sabía
miIlor el que passava als barris madri
lenys que als de la cíutat. Si nevava a
Madrid, era noticia nacional; si ho feia
a Lleida, no passava d'an écdota. Amb
les TVautonómiques en un principi ha
passat el mateix: Barcelona ha creat
una informació absolutament barcelo
nista que transmet de manera prepo
tent a tota Catalunya.

1 aquest disseny anirá repetint-se
sempre que la TVsigui pública, oficia
lista i massiva . S'hauria de trobar un
sistema renovat de participació, rnés
enlla de les desconnexíons: s' haurien
de consolidar espais culturals més ac
tuals, actius i accessibles , s 'hauría de
recon éíxer l'entorn propi com a base
operativa de la comunicació.

Les mateixes multinacionals, a les se
ves comunicacions, tendeixen a pensar
i aplicar unes mateixes idees, peró
adaptades a les inquietuds locals que és
la manera d'aconseguir la predisposi
ció i l'adquisícíódeis seus productes en
tre diferents idiosincrásies .
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TV LOCALS

i llunyá. Amb els protagonístes. gent
normal i quotídiana, la televisiés' allun
yaria deis atributs de «divos» que ge
neren admiraclons passionals .

La presencia deis personatges públics
locaJs en el rnitjá televisió faria augmen
tar la prudencia de les seves activitats
i locucíons. ambelguariment afegit per
a la seva imatge. Els ense n
yaria a millorar la capacitat d'expres
sío, tot obligant-se a comunicar els re
sultats de l'habitual activitat aJs seus
governants.

La funció didáctica podria exercir-se
en col.laboracióamb entitats i centres,
permetent una adquisició extra de co
neíxements, o l'enregistrament de con
feréncíes i actes de dificil assisténcia.

LA SITUACIÓ ARREU L'ESTAT

Som en un moment en qué l'especta
dor, el consumidor de televisió, també
es un professional. Es troba perfecta
ment qualíñcat per al consum de super
producctons nacionals I mundials . És
un expert en el canvl de canals, i un
crttíc implacable de qualsevol emissió.
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Aquest espectador abocará cap a la
TVlocal una dosi inicial de benevolén
cia, per saber de qué es pot parlar a un
mitjá que et parla com al bar del cos
tat . Per ó a aquesta fase Inicial de com
plaure's amb la novetat de saber-se
més a prop de la realitat, en succeírá
una altra. Aviates transformará en exi
gencíes de qualitat d' írnatge i realitza
ció. L'ernlssora, per la seva part, mi
llorara i prosperara, o, cada cop m és,
exerclráuna testimonial i residual fun
ció, fins a desaparéíxer.

La tecnologia moderna permet al ciu
tadá l'accés als mitjans de comunica
ció, Iemetre els seus propis míssatges,
protegit per un dret que Ii atorga l 'eiti
ele 20 de la Constituciá . Un cop més,
la vida real, quant a televisió local, ha
anat mes de pressa que la realitat jurí
dica . També l 'enicie 69 de la L/ei de
Bases deRegim Local, estableixque els
ajuntaments tenen el dret a facilitar in
formació, i no es limiten els mitjans, ex
cepte si s 'ocupen uns espais que tras
toquín els serveis estatals o les conces
sions. Aixf sorgeixen la major part de
les TV locals, promogudes i fínancades

per les municipalitats. L'Adrninistració
de l'Estat, pero, no ha legalitzat aques
tes emissores, I podria - a la practica
ho fa- ordenar el seu tancament amb
la forca pública . Aquesta situació, de
matrirnoni entre la toleráncia I la il.le
galitat, es coneix amb el nom
d'«al.legalítat»,

ELS MES MATINADORS

A partir de la primera experiencia te
levisiva, absalutament pionerade RTV
Cardedeu, que comencá les emissions
el 23 de juliol de 1981, i que fou tan
cada per la guardia civil el mateix dia
i oberta l'enderná fins avui - sense
ínterrupcions-> , l'any 90 més de lOO
emissores locals operaven a l'Estat i 70
eren de Catalunya. Fins fa poc, l'única
cobertura jurídica era la Federació de
Televlsions Locals de Catalunya, que
defensa els interessos deis seus rnem
bres sempre que s'acompleixin unes
normes básíques , rnés o menys pacta
des amb l 'Administració (no interferir
espais, no utilitzar parab óliques). La
Seu és a Sabadell, ciutat cm va néíxer
TV de Sabadell canal 49 , amb sis ho
res diár ies de programació, teletext,
etc., i una audiéncia «al.legal» mitja de
80 .000 persones . Mostra de l'excep
cional vitalitat de les TV locaJs ho és
que al mateix sabadell, l'abríl d' en
guany, cornencava a emetre una altra
emissora, canal SabadelJ, que va adop
tar la forma jurídica d'una associació
cultural i que cornpta amb una produc
tora - Transmissions Vallesanes- que
també s'encarrega de la gestló de pro
ductes i la contractacío de publid tat .
canal SabadelJemet 10 hores diáríes i
la seva programació es composa de ma
gazines, informatius comareals, pel.lí
cules i series.

A cerdanyola surten en antena, al ca
nal la de la banda primera, l'any
1982 . Es produelxen alguns
programes-reportatges puntuals, com
la Festa Major o la Cavalcada de Reís.
Pero la manca de diners fa que l'Ajun
tament els concedeixi una subvenció I
uns locals a I'Ateneu, negant-se, pe
ro, a la contractació de professionals,
o a pagar sous . L'any 88 presenten al
consistori un projecte de programació



de 4 hores sermanals que comencaría,
de manera regular el 21 d' abril de
1989. Una enquesta de camp els dona
una audíencía mitja de 1.800 especta
dorso L'Ajuntament els fa zapping a la
financiació d'uns estudis professiona
litzats quan l'instal.lacíója és comen
cada. A Cerdanyola encara no entenen
avui com una emissora capac d'una
programado com la que feía, ha deixat
d'emerre regularment.

Del 20 al 23 de seternbre de 1990,
Bellaterra acolliun seminari organitzat
per TV SabadelJ i Les Videos Des Pays
(Federado de TV locals de Franca), amb
la col.laborací óde la Generalitat, Dipu
tacto de Barcelona, ajuntarnents, bancs
i caixes . Ponéncies de 15 paíssos van
intentar la definició del model de TV lo
cal, marc jurídic, opcions tecnol ógí
ques, sistemes de fi nanciació i progra
macions . Segons els organitzadors, «la
TV local és imparable i indiscutible,
Anem cap a un servei públic renovat,
una TV propera a la gent, pensada i
produida per col.Iectius de ciutadans
que volen i exigeixen contribuir a la co
munícacío» perqué «el pIeús de l'audio
visual en l'expressio i en la comunica
ció social és un dret comparable al de
l'escriptura i la lectura en I'educacío de
l ' índív ídu».

FINS I ror L'ESGLÉSIA

Aquest any l' imparable moviment
s 'ha accentuat amb abund áncía, Te
leon, TV per cable de Lleó, arriba ja a
16.000 cases, amb I'objectíu d'assolir
properament les 20.000, i estudia la
instal.lació d'una xarxa de teledistribu
ció per tal d'o ferir serveis com la infor
mació del tr áns ít, telecompra i altres .
Tele K, nom que proposa la Federació
d'Associacions de Veins de Puente de
Vallecas, a Madrid, vol cornencar les
emissions aquest estiu.

Canal SabadeJl com hem dit, la sego
na emissora de 5abadell, comencá les
emissions t:abril passat. A Avilés, As
túries, s 'ha comencat a captar, molt a
prop del segon canal de TVE, el senyal
del denominat Canal 21 . L'Ajuntament
de Móstoles, a Madrid, hadestinat 70
milions per a la creacióde 3 mitjans de
comunícació municipal: Tele-Mostoles,

un periódic i una emissora de radío. ln
tovideo, productora de Salamanca, ha
presentat un projecte de TV local per
ones a la corresponent delegado del
MOPT, amb la idea d'ernetre durant 2
hores diáríes .

TLT, la TV local de Terol, foutanca
da el 20 de marc pel MOPT, amb una
multa d' 1 milió de pessetes. Actual
rnent, l'Ajuntament de Terol estudia la
viabilitat d'un canal de TV per cable.

El municipi saragossáde Maella rnan
té negociacions amb una empresa de
Saragossa per a la ínstal.lací ód'una TV
per cable.

L'Església espanyola, segons el direc
tor del secretariat episcopal de Mes, té
intenció de muntar TVlocals a les dió
cesis rn és importants .

L'Ajuntament de L1eida aprova, el
novembre passat, una rnocío per la qua!
es facultava «l'alcaldia per a la contrae
tacíó d'un técnic en imatge i comuni
cacío que coordiniels estudis de viabi
litat d'una emissora de TVlocal a L1ei
da». Ambaquesta finalítat fou contrae-

Hores
d'emissió.

continguts
de

programació.
equip tecnic

i hunuJ,
f i n a n c ia c i ó •.. .

temes
de discusió

per al
funcionament

d'una TV
local.

TV LOCALS

tada al gener Elionor Pedrico. L'Ajun
tarnent repreniaaíxí una idea fallida de
l'any 88 . Cal recordar, també, l'expe
riencia a Lleída de TV-Lleida, que con
tenia informacions puntuals d'esdeve
níments , i un projecte de TV per cable
a qué s'oposá l'Ajuntament de mane
ra taxativa.

LA LLEI QUE NO ARRIBA

EIs passats 3 i 4 d'abril es reunia a
Madridun centenar de representants de
TV locals, promotors de nous projec
tes, dístríbuidors d'equiparnents i por
taveus d'ajuntarnents , convocats per
l'ATEL (Associació de Televisions Lo
cals). Enopíní ódeIs convocants, el Go
vero central, ambel Projecte de Lleique
regulará les TV locals, «ha llencat un
globus-sonda» per tal de conéixer
«l'opinió del sector al que continua
ígnorant- .

Actualment es calcula que hí ha més
de 359 TV locals, xífra que algun cop
s' ha dit des del MOPT . Per la seva ban
da, ATEL calcula que unes 250 eme-
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ten de manera regular, i que a tot l'Es
tat hi ha hagut ¡ 800 experiéncies de
TV locals en els darrers 10 anys. ATEl
pressiona perqué al projecte de Ueis' ín
c1ogui. a rnés de la TVpercable, la que
emet a través d'ones, ja que si no,
s'obligaría a reconvertir a aquesta rno
dalitat les prop de 400 TV que utilit
zen aquest sistema de baixa freqüén
cia. ATEl considera tarnbé que la L1ei
vulneraria «els drets a expressar i di
fondre lIiurement els pensarnents u opi
nions mitjancant la paraula, l'escrit, o
qualsevol altre rnitj á de reproducció».

EL MERCAl, A L'ESPERA
DE LLUM VERDA

Al temps que sespera una definició
de la L1ei, fabricants i dlstribuldors
d'equips de so i videocomencen a ava
luar unes oportunitatsde nogocique es
compren en milers de milions . L'aper
tura d'aquest atractiu mercat - que era
menystingut per ells en un passat
recent-, arribaria en un moment en
qué les grans companyies de TV han
reduú les ínversíons en equips ien com
pra de programes, que també han no
tat les productores independents, les
quals, al seu remps, redueixen la com
pra d'equips.

El mercal de les TV locals suposaria
els suradors del fabricants. Segons es
tirnacions delMOPT, en 5 anys les emi
sores locals de TVpodrien arribar a les
1000 companyies.

Peró les TV locals no cornencaran a
invertir seriosament fins a tenit asse
gurar el futur, i van passant amb les
subvencions municipals per afrontarla
inversió inicial. Tots son preparats per
tal de realitzar ernissions, per ones o
per cable, peró s' espera el «play» , el
senyal de sortida. El buit legal, la iden
tificació d'uns estándards i requisits
d'emíssí ó, aixC com les necessítats téc
niques delsector, fan que s'aproñrí l'es
pera per estudiar a fo ns els projectes.

l es característiques d'audiéncia, pro
gramació, blocs de contínuitat , dies i
franja horaria d'ernissió. etc, son pa
rámetres que s' han deconsiderar abans
dafronrar la inversióen equipamenrs.
Recordar. també, que la televisió pübll
ca, amb perdues , no desapareix, rnen-
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tre que la privada, si no hi ha beneñ
cis, si que desapareix. Cal trobarla fór
mula jurtdíca per tal de no gravar les
butxaques de la comunitat.

sha de fixar, tamb é, un pressupost
realista i raonable, i, d'altra banda, co
n éixer l'audi éncia, difinir la tipología i
volum de programació, i la necessitat
o no de ñnancar-se amb publicitat, o,
fíns i tot, de ser capaces de produir-Ia .
1, quant a equipaments, tant si l'em
presa es p ública, com privada o mix-

ta, que no limiti els proveídors a afer
mar la venda amb l'exigéncia del «ma
xim equip al menys preu possible».

Tampocno es comprén comelgovern
vol ara que les TVlocals emetin per ca
ble, més costós quant a inversió i ho
res, quan les televisions actuals, les pü
bliques i les tres grans privades, ho fan
per ones, que és com el gran nombre
de TV locals emeten regularment.

PÚblicao privada, per ones o per ca
ble, la TV local és sobre la taula. D



SOBRETAULA

Taula rodana amb les Productores de L1eida :

projecte realment va d'esquena a
aquesta realitat...

j oan Serrano: Si la TV local escondi
ciona al cable, es carregar áel cost als
pressupostos de la TV local, i aixó pot
superar totes les previsions de l 'Ajun
tament o l' enti tat que se n'hagi de fer
cárrec. La TV podria retardar-se segles
i segles.

Ramon Torralba: Recordo declara
cions recents de I'alcalde on apuntava
uns dos-cents milions per al cablejat de
la ciutat, com un deis projectes de fu
tur , no solament per TV sinó per ser
veis com cámeres de control de trán
sit oLa TV local va d'impediments a im
posicíons. no hi hauria TV localfins que
no hi hagués les prívades. ara que hi
són s'ha d'esperar el cable.. . El tema
del cable seria independent de la TV
local.

Potser sí que hauríem de propo
sar d'una vagada fer «el metro» per
que si no estarem obrint i colgant
L1eida a cada momento

j oan Serrano: Fins arribar a tenir la
infraestructura, s'hauria de buscar una
alt ra solució.

Els participants foren: Ramon To
rralba (Videograma), Caries Salva
tierra (productor independent), Joan
Serrano (CK Televisió) , Rossend
Bertomeu (lIervideo) , Josep R. Mo
rell (Video-Heport) , i Miquel Olaia
(OF Televisió).

Televisió de Lleida,
«el més aviat

possible»
El Café va reunir e n una m atei xa taula a s rs representants d e

Produc tore s de V id eo i Tel ev is ió d e Ll e id a , p er tal d 'esbrinar
I'o p in ió d e is p rofessio na ls té c n ic s q uan a l tema deIa via b ilita t
duna TV lo c al .

D ' u na b anda, e l proje cte de Ll e i que o b liga r ia a la re c onv er
s ió de les TV lo c al s ex is tents .

D 'u na a lt ra, e l desencís m ani festa t per le s e m p reses produc 
tores , sego ns le s q ua ls le s ad m in istraci o ns púb liq ues de Ll eid a
«passen») de Is seus serve is pro fe ssional s .

Ramon Torralba: Condicionar la TV
locala la instal.Iació decableseriapost
posar qualsevol projectede televisió per
a un futur gens immediat.

CarIes Salvatierra: Col.locar el canal
local en el cablejat (previ) delescíutats,
és quelcom normal a Europa i esguan
ya en qualitat técnica. Aquí sembla que
el Projecte sigui europeu, peróla reali
tat és que no hi ha ciutats cablejades.
També sembla que només es concedi
ran llícéncies quanel cable sigui preíns
tal. lat, perqué amb el sistema hi poden
anar altres serveis a nivell privat. Pen
so que és «carregar el mort» de la íns
tal.lació a les locals quan despr és
l' aprofítarien les estatals i les privades.

Qué fem amb les 400 TV locals
que no esta n funcionant així?, El

\

La especial
orografia
de L1eida

ciutat
i la

projecció
de la

ciutat~regió.

en el cas
d'una TV
per ones.

faria
necessaria

la implantació
de repetidors

reemissors.
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Ramon Torralba: És que aixó condicio
na molt la víabilltat d 'aquesta TV,

Segons les dispo nibi li tats , pels
casos que co neixem, el cable lirni
ta ria molt ciutats com Molle russa,
Balaguer o alt res ...

Ramon Torralba: Evidentment no és
una opció oportuna limi tar l'existén
cia de les TV locals a l'exist éncia
del cable. Fer-ho per etapes? seria una
opci ó.

j osep R. Morell: Sí, pero primer lega
Iitzar aquestes 400. sha fet amb al
tres coses, i despr és s'ha anat
adaptant.

Ramon Torralba: cree que tots estern
d'acord a expressar «cable sí, peró
TV local tarnbé, i ara», perqué ens
agrada i int eressa a [oIS , no sois a
nosaltres .

Imaginem-nos, com sigui, que
ja te nim TV . Par lem de la com
petitivitat.

Rossend Bertomell : «TV Lleida» , a
I' any i mig de comentar tenia una
audiencia de 120 .000 persones, a L1ei
da i rodalies.

Caries Sa/varierra: Era una época en
qué els canals per satél.lit nornés es
podien sintonitzar amb parabólica, i
amb TV L1eida sevitava la despesa
perqué el 99% de l 'emissid era de sa
lél.lit: «Music Box», básquet... ara aixó
variara, i ha d' haver-hi un percen
tatge de programació própia. Crec
que la TV local ha de donar aspeetes
que les altres TV no donen; no ha
d'anar a competir amb programes
sernblants als canals existents. S'han
de pro mocionar coses d 'aquí que
d'altra manera no veuria rnaí la gent de
L1eida (!J. A la lIarga sera rendible,
no ens hauríem de fixar ni en l' auto
nómica. tnteruar competir suposaria
no aguantar ni una setmana.

Rstnon Torralba: Sempre hi hauria
l'opció d'unír-se per a compres de
programes, per exemple, com en el
cas de les radios locals, i altres rnolr
puntuals.

CariesSaIvarierra: Pot haver-hi col .la
boracions molt dírectes amb alt res
entitats. que si bé suposaríen un minut
a linformatiu, serviria per a redifondre
un acre amb posterioritat.
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Rall10 n Torra lb a
(VIDEO GRAMA]

Caries S alv atierra
[prod. indepen d ent ]

...loan Serrano
[CK TELEVISIÓ]

loan serrano: És important poder
acomplir amb una continuitat de pro
gramació, per exemple de 2 ó 3
hores, que per TV ja son molles.
Crec que tots tenirn al cap la durada
possible d'ernissi ó i la franja horm a.
Podrem fer tants ternes i es podrá pa
gar tanta producci ó?

Per a les empreses, la publici ta t
ha de ser rend ib le. A quines empre
ses els pot interessar f er publicitat
en una TV loca l?

Caries Salvatierra : Coma productors
ens ínteressa a tots una TV local per
qué és un focus de feina continuada:
publicitat, producció de programes.. .
Ara les privades estan perdent diners
per les seves inversions a mig i lIarg
terminí.

Si les privades perdessin diners
desapareixerien. La privada o té be
neficis o pleqa. La pública o té
beneficis o té subvencions... Qui
reflotaria una TV local amb p ér
dues, si func ionaria , com s'ha dit,
com una empresa privada a on
l 'A juntament només compraria
accions?

j osep R. Morell: Com el cas de la TV
de Fraga. Ha tancat perqué l 'Ajun
tarnent no n'h a volgut saber res.

Ramon Torralba: A L1eida potser
s'hauria de fer una TV «garrotinesca»
per alló de guanyar en identificació.

Caries Salvatierra: n'hi ha molts que
han tancat perqué no els han recol
zat els ajuntaments ni els comerciants
de la ciutat. TV Pla d'Urgell está de
penent d'una subvenció molt forta
de l'Ajuntarnent per tirar-la endavant.
Potser es podria establir una viabili
tat en ciutat superiors a1s 100 .000
habitants.

Televisions en ciutats rnés petites es
tan condemnades a ernetre nornés per
les resteso per una Fira. No hi ha per
poder funcionar, i aixó valorant la
comarca,

Hi hauria pub licitat de L1eida a
aquesta TV ? Perqu éde fora és evi
dent que no , tret de la institucional.
Tenim l'expert éncia de les descon
nex ions de TV3, i aixó que només
són 15 rninuts.

loan Serrano: És de pensar que



l'espot a la localseria més barat d'emis
sió, pensant en el comercial local i en
el niveIl d'audiencia. Qui encomana un
espot no es queixa del cost de la pro
ducció, sinó del cost d'emíssíó, de les
vegades que l'ha de passar.

Rossend Bettomeu. I no pot triar, per
que els blocs de desconnexió són aixi ,
7 dies i 7 dies següents.

l oan Serrano , Ila primera competen
cia seria TV3 amb els preus de descon
nexío. Ciar, per tota la província pot
sortir més rendible l'erníssí ó, malgrat
no poder triar, per l'audí éncía.

josep R. MoreH, Pelque comentenels
que s 'anuncien en la desconnexió, els
surt á compte, malgrat els costos de
sortida o producció.

Peró no est a tan «alegren la pu
blicit at com pe r a cobrir dues ho
res de prog ramació.

Caries Salvatierra, Potser estem par
lant en una epoca de retenció econó
mica a tots els niveIls , a l' expectatíva.
Abans un s 'apretava el cinturó, en can
vi ara ja comencen amb els cordons de
les sabates. Ara s 'esta a veure com es
plantejen un munt de coses. Es ciarque
és delicada la inversió i mes en publici
tat, i molt més encara en un mitjá nou.

josep R. MoreH, Una altra manera és
I'esponsorització del programa, sobre
tot si és atractíu i té audiencia.

Caries Salvatierra , Les privades ja te
nen problemes amb la Directiva Euro
pea sobre publ ícitat, i penso que en el
cas de les locals será encara més greu.
No hi podrem ni entrar. Les TV locals
sortiran regulades arnb un marc molt
rnés restringit en tema publicitario

Ramon Totrslbe. La por és en que
l'experléncia demostra que tots els ens
p úblícs tenen pérdues. Només abans de
les privades, per exemple, TVE s'auto
fínancava. Elcable seria una altra for
ma de fínancament, que passaria per
les quotes d'abonament.

Caries Salvatierra, L'intent que hi va
haver a Lleida d' una TV per cable es
va negar fa un any i escaig, amb l'ex
cusa que aquí no hi havia una Liei que

. ha regules, i altres coses. Fa la ímpres
sió que a través de les TV locals s' hau
ria d' extendre el cable, quan és a l'in
revés . Sies perem aix ó, a partir de cinc

R oss end B ertoll1eu
[ILERVIDEO)

.Josep R. Morell
[VIDEO-REPORT]

M iquel Olaia
[ O F TELEVIS IÓ )

TV LLEIDA

anys tindrem I'estructura per a la TV.
Podria ser que telefónica, que ha está
estudiant, cablejés la cíutat per fibra óp
tica, i I1avors la TV local pagaria a te
lefónica. O l'usuarí per estar-hi abonat,
com el teléfon , per óa més la tendencia
de codificar canals suposaría un abo
nament a cadascun deis canals a veure.

Rarnon Torralba, Mentrestant hemde
fer alguna cosa. Sino, que vagin als al
tres canals, als que veiem, i que des
d'ara se 'Is obligui també a cablejar ta
ta Catalunya, o tot l'Estat per poder
veure TV. Seria absurd ara , no? Dones
amb les locals també ha es, d'absurd.
No se sap a que ve aquest temor a les
TV locals .

caries Salvatierra , ~ra tots estan
«amb la soga al coll», perquéhi ha m és
TVi els preus de publicltathan baixat,
malgrat mantenir els ingressos, el que
obligaa emetre rnés publicitat. Les res
triccions a les locals és el reflexe del te
mor a perdre «pastís».

Ramon Tottzlbs . Peró el «pasns» pu
blicitari local no és el mateix,.. . És una
audiencia molt fragmentada.

l oan Serrano, Tot va en funció de la
franja horaria d'erníssí ó local.

Ramon Totrelbe . I també es pot po
sar en cadena; compres conjuntes, pa
quets de publicitat , etc. Una mica hau
r á d'anar per aquí.

Sembla ciar que si l'Ajuntament
de lIeida té la clara voluntat de fer
una TV local , a ra ja la pot fer. Hi
ha disposicions tolerants , produc
tores , professionals .. . S 'han fet a
alt res c iutat s i esta n en funcio
nament.
(Acord abs olut)

Caries Salvatierra, El que temem és
que l'experíéncía amb les administra
cions d'aquí potser nefasta i que ni tant
sois se'ns tingui en compte.

j osep R. MoreH, Les institucionss' en
van a Barcelona .. . Ajuntament ,
Diputació...

loan Serrano: Consideren que el pro
ducte de Barcelona será més bo, S'ha
fet un video de I'ARA LLEIDA, per
exemple, que amb 10 milions de pes
setes de pressupost i adjudicat per con
curs públic, incompleix les bases on es
demanava imatge i so originals.
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TV LLEIDA
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Caries Salvatierra: L 'ag éncia, en tot
cas. passa la producció de l'espot, i al
gú de la productora ha de ferde publi
cista. No er donen l'hístory board, o no
saben fer-Io, o qualsevoIcosa elsva bé.
Gairebé ha hem de fer tot: des de bus
car qui vol fer l'espot, a tota la feína .

josep R. Morell : Sembla que a les
agenciesels es rnés rendible produir al
tres coses, com anuncis a la radío.

l oan Serrano: La televisio, diuen,
és molt cara, i «ves a saber el que pas
sará». D

A Lleida. 45.000 usuar is es ben eficien
deIs ava ntatges de l' Gas Natural

el futurés...
Gas Natural

j osep R. Morell : I es podria pressu
postar. segons el resultat, entre 3 i 5
miJions, com a molt. La música no ho
era, d'orlginal.

Caries Salvatie rra: Un 30% de les
írnatges eren d'arxiu de TV3, i han es
tat cedides sensecapcost. Perqué, ciar,
com que era una cosa per a la Diputa
ció.. . les lnstltuclons de L1eida no han
demostrar gaire conñanca per les video
productores de L1eida (És una mala ex
periénciacom pera pensar que puguem
lreballar per una futura TV local).

l oan Serrano: Si no és a nivell d'es
pOISde petítes i rn itjanes empreses ne
tarnent d'aquí... perqué les agencies de
publlcítat d'aquí no s' hi maten gaire a
fer espors, o els fan també a les pro
ductores de Barcelona.

Com a cn crgle neta i
cconómrca. el gas natural
s'Impcsa . i es va lmroduinr
progrcsstvamcut. L'anv
pessat. el ccnsum de gas va
crélxer a Espanya galrabé un
25%. El gas natural s'cst á
convcn tm en una alternativa
encrg énca básica.

Avul. Ga s L1e id a aplica les
noves tecnolog tcs per
acc nsegulr m és estalv i
energetíc í pc r eugmcnta r el
confo rt deis S{' US clicms.

L' amplía ció de 101 xarxa
de subml nlstramem
de gas canalüza t que

S'('SI.1 fcm en l'nr tualt tat
pennct qu e aques ta {' lll'r¡.:i,l
pugui arriba r a mchs
habitatgcs i emprcscs que
fins ara no hi rcnlc n
posslblllta t d'c lecdó.

Avuí. Gas L1eida projecra el
futur i col.labora en el
progr és i el bcnestar de la
província de Lleida. ...""'rl" .1/,.,...' ..... ,""..,,1. .. <1..., '"'""'1°""...... ,Ir'..."". lkloI...

o Gas Lleida
Malo t . 14 • T" L (97 ,U 27 18 11 . 25007 • Ud da



El Cercle d'Economia
de Lleida

Jordi Capde.vila. President del Cercle d·Economia
de Lleida i Vicepresident de la Federació Espanyola

de M arketing

CAFÉ AL CERCLE

Jordi Capdevila , President i mo
tor vis ible del Cerele d'Economia
de L1eida ens parla del nei xement
del Ce rcle i la seva evolució fins
avu i.

j ordí Cspdevilz, El Cercle va néíxer
amb la hipotética desapar ició del Club
de Marketing, després d 'anar Uanguin
durant els darrers 10 anys, sense ha
ver tíngut un creixemerit d'activitats ni
de socis - que seguien esse nt al voltant
deIs 100- i la necessítat de posar en
marxa un fet diferencial a principi del
88 , que serv ís de revulsiu per a tots
aquells que puguent fer pedagogia eco
nómica i empresarial, no teníen prou
des pert l'estímul per fer-ho .

L'evolució ha estat la normal de qui
comencant sota minims té avui el re
coneixement d'h aver estat realment dí
ferent i possitiu .

Quan al nombre de socis , el crei
xement ha estat espectacular.. .

jardi Capdevíla: al desembre del 87
n' érem 100; a finals del 88, 300; al 89,
600; al 90 , 900; l'any passat vam arri
bar a 1.100 i ara 1.200 socis numera
ris, és a dir socis reals .

EIs dar rers increments es deuen a la
cont inuítat deis objectius engegats , i
també a l'acceptació del Cercle a les co
marques on hi tenim deI.legacions : al
Solsonés, amb uns 300 socís, i a la No
guera amb 100. Les raons son que som
contraris als cent ralismes, i quan diem
que anem a fer comarca , ha fem.

Quin seria el valor més estraté
gic que té L1eida: la situació o les
persones?

j ardí Cspdevile . Només será válid el
que els seus homes siguin capaces de
desenvolupar aportant la capacitat de
sacrifici necessária per adaptar-se als
canvis que ja han cornencat i per als
quals no ens hem preparat a temps , tret
d 'honrases excepcions.
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c m CLE D'ECüNüMIA DE

GAFE AL GERGLE

De quines coses podem lIui', a
Europa?

torai Cspdevils. Deíxantderrotismes
i amb la realitat, cree -i lamento no
pensar duna altra manera- que en
principi de benpoques . Excepte si pen
sem quesom part important d'una Re
gló important d'aquesta Europa imrne
diata, i queaixó ens possibilita desen
volupar la nostracreativitat i lesvirtuds
que han caracteritzat de sempre al po
ble catalá. Peró, cal proposar-se-ho.

Fac in's un breu comentari per als
diferents sectors económics de
L1eida i Comarques.

¡ordi Capdevila: Nocree que hem to
qui a mi fe r-ho, dones tenim a l'abast
de tothom estudis fets per a1tres orga
nitzacions empresarials de L1eida, que
reflecteixem molt bé la realitat empre
sarial i sectorial. Hem preocupa, peró
la stndrorne del 93, que predísposa a
tenir mes por de la que cal per afrontar
el repte que tenim davant.

I també per la Franja...

j ord! Capdevila: Per moltes coses la
considerem com una part de casa nos
tra a la que no sempre s'hi ha donat
l'aten cióque es mereix . Un altre error
histórk. com el comes al solsones, Uoc
on hern rebut una extraordinaria res
postaquan hem comencata donar, en
compre de dernanar, i quan hern de
mostrar quevolem fer comarca i no sois
capital. Les nostres intencions són que
si a la Franja volenel Cercle, el tindran.
només cal que qui vulgui treballar per
la Franja ens ho digui.

Al Cercle sempre hi ha projecci ó.
Parlem del futur, deis projectes ...

¡ordi Capdevila : Els projectes de tots
son consoJidar el Cercle a la capital, i
fer-Io créíxer a les Comarques i a la
Franja, dones ens fa molta il.lusió
transmetre d'una real la nostra norma
rreballar perla gen:delesterresdeLiei
da, i si béaixó també es pot fer des de
la capital, creiern que es millor fer-ho
a la mateixa comarca i amb gent d'allí
mateix queson els millors coneixedors
de les seves carencíes, i saben més que
d:alt res el que cal fer.

o

Reunió
de la Junta

Directiva
de la Federació

Espanyola
de Marketing.

Lleida,
maig 1992

El CERGLE
D'ECONOMIA DE
LLEIDA. es va fundar en
aquesta ciutat I'any
1989, recolllnt les
inquietuts d'un grup
d'empresaris,
economistes ,
profe ssionals del món
deis negocis ¡ t écnics de
l'admmistracl ó.

El moment va coincidir
amb una etapa de
desenvolupament
económic oamb la
co nsolldació de la
planíficacl ó urbana a
L1elda i amb la
perspectiva de l'ingrés a
la CEE que lncidien
directament en la
necessitat de comptar
amb un centre d'op inió
que pugués orientar el
debat económic i social
cap al futur.

Neixia do nes , amb
l'objectiu de contribuir a
orientar la vida
econ ómica i social
lIeidatana per afavorir la
integrac ió del país a la
Comunitat Económica
Europea.
Té els seus origens a
rantie CLUB DE
MARKETING DE
LLEIDA, que era una
assoclaci ó de Dirigents
de Vendes amb una
massa social de 120
socrs i que la seva
ñnal ltat era la formac ió ¡
informac ió sobre
técniques de Marketing i
Vendes.
Amb I'aportació de
I'experléncia d'aquells
assoc iats i amb
I'entusiasme d'un grup
de professionals de
I'economia. es va
endegar el Cerele
d' Economia de L1 eida.

Tenim. do nes. una
voluntat de servei
envers la societa t i un
afany de superació i
aportaeió al debat
econ ómíc i social cap

al futur que es
material itzen en unes
finalitats d'agrupar
directius d'ernpreses,
públiques i pr ivades
lIeidatanes, amb voluntat
de millorar efectiv itat i
eficacia . a I'ensems que
proporctona nt fo rmací ó.
tntormacló i
assesso rament. als seus
socis, col.laborant
estretament amb alt res
assoc iacions i
institucions en tot alió
que redundi en el
millorament i puixanca
de les terres de Lleid a i
la seva soc ietat.

Tot aix ó dins d'uns trets
característics molt
essencials i definits pels
seus principis
estatutaris, que es
manifesten en no tenir
áotrn de lucre ni cap
fina litat política.
emp resarial. grem ial o
sindical, encara que els
seus socis poden tenir
els propis ldeals,
opc ions o filiacions que
tots respectem.

Centre Independ ent
d'op inió.

Encara que entre els
socis hi ha nombreses
ernpresarts , el CERCLE
D'ECONOMIA DE
LLEIDA no és una
organització empresarial
i des de el seu
neixe ment integra
economistes, tec nics de
I'administrac ió i
persones amb vocació
de co n éixe r les opinions
i donar a con étxer la
seva pr ópia enve rs el
futur económic, soc ial j

si s 'escau po lltic i
cultural de Llelda .
comarques i de tot el
país.

Alxó permet el di áleq i
discusl ó entre les
diferent s apo rtacrona
ideolóqlques lIuny de
plantejaments sector ials

o de defensa
d'interessos gremials o
professionals concreta,
que es manifesta
sobretot als col.loquis
que precedeixen als
serninaris. conferencies,
etc .
Pel Cercle han passat
persona litats re levante
del món empresarial,
polític, eco nómic i
cultural que ens han
aportat diferente punts
de vista sobre la realitat
actual i previ sions de
futuro

Promotor d'lniciatives
El Cercle no ha tancat
mai la porta a qualsevo l
iniciativa, si no més
aviat ha obert portes a
totes les idee s i
preocupacions
mater ialitzant-Ies amb
solucions que han donat
pas a realitats d'éxít i
ressó .
S'han do net
confe rencies i seminaris,
aproxi madament uns 20
per any. sobre temes
generals i tenint cura de
proporciona r aquells que
per modificacio ns de la
normat iva o sltuaclons
conjunturals tenen un
inter és puntual pels
associats.
Ccmencant per: cursos
sobre gestió
empresarial . D irecció
empresar ial. Oirigents
lndustrials per a la
Petita i M itjana
Empresa. O peracional
de Ma rketinq ,
Comptabilitat i Fiscalitat
fina a d'altres més
espec íñcs i sectorials
com els d' Info rrnátíc a
aplicada, Relaci ons
Públiques i Ate nció als
Clients per a
Secretartes i ldíornes,
sense oblidar les seves
apo rtacions a la Cu ltura
i a l'Esport.

M . l ópez Morell
Director Operatiu del ce-ere



CAFE A LA CAMBRA

Missió Comercial als EE.UU.
L1eida i els Estats Units d 'America

9
3

3

2

3

269
88
10

9

403

Gener / nov.91
M . Pt es .

Gener / nov. 91
M il ions p t es .

OH d'cuve
Sucs d e ru ite s o de Ile gum s i bo rt eusses
Aparells d'enllumenat i le s s eves p art s I
A"pa rells mecaorcs
Pro d uc tes i a rt icles té xti /s per a ut il i tzac io ns té c niq ue s
esme ntades a la nota 7, deque st cap itol
Ets al tres o lis o b t inguts e xctusrve me nt de t'otrve
Plaq ue s , fúlt s . bend es. va retee i perñ!s . d e cautxú volee 
nitzats , se nse-ebd u ñr
M itjans de culnú pre parats p er el d ese nv o lupam e nt de
mícro.¡rgan(s mes '
Pedra d e taUa o de c onstrucc to t re b all ad a i les seves
ma~ufactures

Elsl,alt res lIe gums i tío r teueees . preparades o conserve-
d e,f sen se c o ngelar I
TOT'AL EXPOBTAT~ f

ESTA DisTICA EXPORTACI O NS DE LLEI DA

Capito l

ESTADisTICA IMPORTADORA DE LLEIDA

4 7 0 7 Oeixa lles. de paper o ca rtó 353
2930 B io c o mposto s o rqá otcs 178
4 7 0 3 Pasta qu lm ica de fu sta a la sosa o al sulfa t. exceote la

pasta, per d tssoíd re 98
87 1 1 M otociCle \e s 66
8 4 19 A p arells i Clisp-osit ius e ncara que e'eecef f tn ete ctrtce-

meqt. per al tractament de me t ertate mltja n~a nt opera-
clons que i"ip liq ui n un eanv¡ de temperatura 56

870 1 Tractoes ~ 46
847 4 M eq c jnee i ~aQa re l l s "'" 36
13 02 S ues i extrac te s v eq ete! s 27
0 511 Produetes d'orfgen anima l no e smentats ni compresos

e n Itres pertjdes 24
2 008 Fruites i a ltr~ parts de p lantes 22
8436 Les altre s máquinea il aparells 17
2208 Alcohol etíli~enSe desnaturalitza r amb un g rau alcohó -

llc-v ol l.JrT,létri més baix a l 80% Vol.: prepa ra eions aleo-
bóltqaee ccmpc stes del ti fuS de les uttlttaede e per e la -
boraeió d e begudes 15

15 0 2 Gret · dentma!s de le s especies bovina , ovina o cabruna 14
3505 D e x rana i altres mtdons i recules mod if ieats 14
9 01 8 Instr m e nts i ap are ll s de medic ina , ct rurq ¡e. odontologia

o vete rinaria 14
0207 Ca ms i d espull es com esti bl e s , d'aus de la partida

01 .0 5 , fre sco s . re frig e rats o congelats 11
28 1 1 Els alt res ecrds tnorqentcs i compostos oxigenats ino rg a-

nics deis elements no met át.hcs 11
902 1 Arnclee i Aparell s d'Orto cedta 10
10 0 7 Sorg o per g ra 10
8803 Parte d eis a parells de les partides 8 8 .0 1 u 8 8 .0 2 8
8 47 1 M eq crnes eutomáttque s p e r e l trac tam e nt de la in fo rm a -

ci ó i les seves unit ats 7
9005 B tno ct e s i cnem éttce. ulleres d e lIarga v is ta 7
8 4 8 1 A ixetes i órgans simllars 6
2920 Esteres deis altres éctds Inorq ántcs i les seves sa!s 5
55 14 Tetxrte d e ñbres srnteuques discontinues 5

Subproductes d eis productes seleccloneta .0 7 1

TOTAllMPQATAT . 13 6

3821

6802

2005

1509
2009
9405
8424
591 1

15 10
40 0 8

P . Ara nze la ria Capitol

Les retecrc ns ccme rctals entre les empr eses de les comarques de l jeíd a i els Estats Units d'Aménca han
estet trad icionalm ent escasses i amb un saldo de la Balance Comerc ial marcadament negativ a per a la nos
tre economla : vegeu el quadre seq üent

P . Aranzelaria

verem. d o nes . qu e el 88 % deis artic les exp ortats als Est at s Unne son b ástce rne nt donqen
agrícol a Iotrs d'otlva i svcs conce ntra ts de fruita) mentre q ue la major part de les tmcorta ctons
de productes nordamer icans provenen del se ct or in d ust r ia l.

Núria Farreny

Del rO al 16 de maig la Carnbra Ofi
cial de comerc i 1ndústria de Lleida va
dur a terme una Missió Comercial als
Estats Units d: América amb una doble
intencío.

- Posar en contacte diferents empre
ses lleidatanes amb eIs seus hom ónims

deis Estats Units , per tal que aquestes
coneguessin les oportunitats reaIs de
mantenir contactes comercials.

- Aproximar-nos al mercat 'nord
amerícái donar a conéixer les terres de
ponent per ta l de captar possibles in
versions de capital nordamericá.

Per aquesta raó es van mantenir con
tactes amb assessories i consultings
notdamerican s, que son les empreses
que assesso ren les mitjanes empreses
en el moment de canalitzar les seves in
versions cap a Europa. Aixi dones, vam
entrevistar-nos amb els promotors de
negocis del COPCA, amb el ClDEM, i
amb l'Oficina Comercial Espanyola a
Nova York.

Les empreses que van participar en
aquesta Missió comercial van ser ,

Biomateriales , S.L.
Domingo-Rusiñol Consulting
Distribuidora de Muebles, C.M.
lndústri es Pont, S.A.
Cambra Oficial de comerc i Indús
tria de Lleida
Segre, S.A.

Les entrevistes que ha mantingut la
cambra de Comete de Lleida han estat
les següents .

Spain Usa Chamber of Commerce /
M.A.5. International consulting / ¡FE
MA (Feria de Madrid) / Oficina Comer
cial d' Espanya a Nova York / Market
Space, Inc. / Grant, Herrm ann ,
Schwa rtz, Klinger / Winston and
Strawn / COPCA / ClDEM / Banc de Sa
badell / The 225 . Boulding /HMG
Worldnide.
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La recuperació de I' economia nordamericana

IM PORT-EXPORT CATALUNYA-ESTATS UNITS D'AMER ICA

IMPO RTACIO NS CATALAN ES EXPORTACIO NS CA TALAN ES

1990 1991 Ganar-abr il 92 / 199 1 1990 199 1 Gen e r-abr ll 92/ 199 1
Mil. Ptes. Mi l. Ptes . 19 92 gener I abril Mil. Ptes. Mil. Ptes. 1992 gener I abril

M il. Ptes. % M il. Ptes. %

Gener 1S.401 17 .31 3 16 . 190 -6 .48 Ge ner 3 .80 7 6 .199 3.838 -38 .08
Febr er 15.936 10 .041 13 .273 32 . 18 Febrer 4.566 3 .304 4.056 22 .77
Mare; 17.258 14.858 17 .929 20.34 Mar~ 4.322 3 .532 3.882 9 .9 1
Abril 18.82 1 22 .490 18 .884 -16, 03 Abril 3.985 4.586 3.918 -14 .55
M alg 19.1 56 13.14 2 O Ma ig 5.670 4.111 O
Juny 10 .909 10.003 O Juny 5.789 3 .485 O
Jullol 10 .169 12.54 0 O Jultol 5.750 4.473 O
Agost 7.582 7.977 O Agost 3 .783 5.068 O
Setembre 8 .562 8 .96 0 O Setembre 3.723 2.575 O
Octubre 9.305 12.499 O Octubre 5.727 5.904 O
Ncvembre 11.65 9 14.246 O Novembre 5.501 5.859 O
D esembre 9.57 5 11.6 70 O Desembre 3 .657 4.363 O

TOTAL 154 .339 155 .785 66 .278 2.37 TOTAL 56 .285 53.464 15.696 · 10. 92

FONT: ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)
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Després que en una gran pan de la
década deis anys 80 l 'econornia norda
mericana va predominar una lIeu reces
sió, sembla que a partir d'aquest any
hi haurá una recuperació económica
suau pero duradora, com a conseqüén
cia d'alguns desequilibris interns . Tot
sembla indicar que la recuperació a l 'al
~a de l'econornia nordamericana sera
mes lenta que el procés normal, tal com
ho indiquen els supósits següents:

1.- L'index d'estalvi de les famtlíes
nordamericanes es baix en relació a la
mitjana histórica, i el deute del consu
midor és alt, combinació que produirá
que el creíxernent de les despeses del
consumidor sigui minim.

2.- Degut al col.lapse deis preus del
sector immobiliari, els bancs han aug
mentar de forma molt considerable el
percentatgede préstecs no rendibles, al
mateix temps que els rnáx íms respon
sables del sector ñnancer han comen
cat a informar deis perills de concedir
pr éstecs d'alt risco

Aquests aspectes indiquen una sítua
ciódébil del sector financer, i aix ópro
vocara que no s' Incrementín de forma
espectacular les inversions .

3.- S'ha de resoldre l'enorme déficit

que acumulen eis Estats Units d'Amé
rica i aíxós 'haur á de fer rnítjancant una
forta reducció de les despeses i un in
crement del nivell d' Impostes.

4 .- No s'espera que el Comen; Exte
rior resolgui cap deis mals de l'econo
mía nordarnerícana, ja que durant l'any
1991 la relativa forta1esa del dólar ha
fet perdre lavantatge competitiu
d'América el 1992 .

5 .- Un altre factor que provocara que
la recuperacióde l'economía sigui len
ta sera l 'alea moderada deis recursos
de treball i capital.

- La taxa d'atur de la població ac
tual s'ha reduit d'un 10,5% el 1982 a
un 6, 3% el 1992 .

- L'ús de la capacitat productora aug
menta d'un 72% el 1982 a un 78% en
l'actualitat.

Les conelusions immediates que hem
tret de la missió comercial als Estats
Units d'América, en termes moltgene
rals, son íés que segueixen:

- La gran oponunitat de les empre
ses de L1eida es basa en l'exportacío
d'uns anielesmolt concrets comsón els
d'origen . agrícola, predominantment
I'olí d'olíva i eis concentrats de fruita .

- Després de les converses mantín-

gudes amb algunes Assessories i Con
sulrings, aixi com amb el ClDEM,
creiem que seria important continuar
mantenint el contacte amb les empre
ses , ja que aquestes estaran en díspo
sícío d'ínformar els seus clients de
l' oferta de Lleida . Cal tenir en compte
quegrades a I'accí ódel ClDEMa Nova
York han estat diverses les empreses
americanes que han obert alguna dele
gacióa Catalunya, comelgrup CUlligan
que ha invertit rn és de 300 milions de
pessetes en un centre de R+O a Rubí.

- Una opíni ógeneralitzada de les em
preses participants en la Missiócomer
cial va ser el gran desconeixement de
l'empresari catalá respecte el mercat
nordamerícá.

Per aquesta rae, es va mantenir una
conversa amb el senyor josep Antoni
juan, director del Departament de Pro
ductes Industrials iTecnológics de roe
cina comercial Espanyola, el quales va
oferir per impartir una xenada ambern
presaris interessats en el mercat nor
damerícá, que va tenír 1I0c a la Cam
bra Oficialde comerc i lndústria de Llei
da el proppassat dissabte 6 de juny de
1992, amb el titol el mercat nordame

ricá: peispectives reals de negocio



Lleida, a tot gas
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la Dtreccló General
d 'Arquitectura i Vivenda
de la Generalitat
per tal d 'assentar les bases
de co nstrucció de pisos
a prop de I'antie Co !.legi
Major de Becaris,
als terrenys del qual
s 'hi far ia un parking
de 1.000 m2.

de manera equilib rada .
Per aconseguir els seus
prop ósits l' alcalde pensa
utilitzar el nucl i histo rie de
la ciutat, recuperant les
est ructures existents i
afavorint d'aquesta manera
els cornercce de la zona .
Una altra mesura sera
arribar a un acord amb

Aquesta primera etapa té una
dura ció que va des d 'u n any
i mtg a dos .

La sego na part del procés
es comp leta amb la fase de 
nom inada de ..repesca .., en
qué es gas ifiquen sectors que
han quedat sense instal .lacl ó
en la pr imera partoA Lle ída.
aques ta eta pa correspondria
a la que s' esta portant a ter
me al barri de Pardinyes, en
qué la fase intensiva s'efectua
el 1989 .

Gas Lleida té prev ist arribar
a aconseguir un 60% més de
cuente per als anys 1996-97,
havent-ne aconseguit ñns el
moment un 40% .

L'exer c¡c¡ de 199 1 es tan
ca amb beneficis, seg uint la lí
nia iniciada al 1990 , que as
cend iren a 64 ,9 milions de
pessetes des prés d'irnpostos
(un 27 ,7 % rn és que l'a ny
anterio r) .

l.'any passat Gas Lleida fi
nalitzá amb un total de 11,814
clients a les comarques de
l.leida . que han passat als
12.500 en el pr imer trimestre
d'aquest any .

Ce rvera es tr oba a I'espera
que ñnal ftz¡n les obres de la
variant, per a pod er
enüecar aque sta zona amb
un polígon industrial nou .

Els projeetes de
I'Ajuntament per als
propers anys van
encaminats a la construcció
de pisos assequibles per a
la c1asse mitja, i a
incentivar la irnplan taci ó de l
sector se rve ¡s. com a rnitj á
d 'aprovlsi onament a la
ciutat.

Fa deu anys a Cervera es
produ i un fe nomen de crisi.
que co mpo rta la pérd ua de
lIoes de treba l!. Av ui, Salat
cons idera la localitat co m
una erut ar en ex pa nsió . i
per aque st rnotiu les
ampliacions successives
han de desenvolupar-se

Gas L1eida té previat fina
litzar amb un termini de 3 me 
sas la fase de ga sif icació del
barrí de Bal áña, segons info r
ma el seu gerent Josep Maria
Almacelles. afegi que l 'eny
1994 es co mpletara la gas if i
caci ó de la ciu tat en els barris
de La Bordet a. La Mariola j el
Se ca de Sant Pere .

La Company ia ha invertit
f ins el moment 1.100 milions
de pessetes, als que es su
men 60 0 mil ions més per a f i
nalitza r la fase intensiva de la
gas if icac ió a Lle ida.

Josep Maria Almace lles as
senyala que la companyia
atén a l'any uns 1.500 cli ents
mes . la majo ría deis qua ls he
han estat per la compra d'apa
rells de calefacc ió . Al temps
que es co mencen a veu re els
resultats posltius de la cons 
trucció de la planta de gasi fi
cació del polígon .

En el projecte de gasificació
d 'una determinada ciu tat ,
existeixen dues fases: una ,
denominad a la fase intensiva.
que seria el co rnencarnent de
la instal .lac ió d'una xarxa de
gas al lIarg de tota la c iutat .

L'alealde de Ce rvera ,
Joan Salat, ha manifestat
que' la prim era fase de
construcci ó del polígon
indust rial de la loc altta t esta
fi nali tzada, i que en aquests
mom ents comenc é la
segona. Amb aquestes
decl araci ons puntualitzava
les informacions
esc ampades pel s mitjans de
comunicació, en qué
s'exp licava que Cervera es
trobava al Iímit de la
industriaützacl ó.

J oan Salat, ha explicat
que aqu esta segona etapa
de la industrialitzac ió de
Cervera s'acabará en els
anys 93-94 , amb el que les
necessitats del pob le
esteran co be rtes ñns a
finals de seqle . En' aquest
sentít. l'Ajuntament de

C ervera, la segona fase
d'industriailtzació
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Mútua L1eidatana descriu els accident en el treball

d e L1 ei d a e nt r e e ls 30
d e C a talu nya amb
m aj or ín d ex de
cont r ucc ió: B arruera .
400 v ive n d es per a
p o c m é s de 5 0 0
habita nts, ocu p a e l
p ri m er 1I0 c a la
cl a ssifica c ió . El q uart
lIo c cor re s p o n a N aut
Aran, a mb 192
viv e n d es. Aquests
índex tan elevats de
const rucció . són
m otiv a t s pe l ca i re
m a rcad arnent t u rist ic
d 'aq uests munici pi s,
a m b segones
residénci e s per a
habitants de les grans
c iu ta t s cat a la nes .

La ca lg uda d el
13 ,6 % e n la c reac ió
de v ivendes a
Cata lunya s u p o sa un
reto r n a l niv el l
e n reg is t ra t al 1986,
just aban s q ue e l
secto r d e la
const rucció in ic iés la
s e v a re cuperac ió de la
c r isi. L a p erdue m és
gran . sego ns les
e sta d ístiques de la
D i r e c c ió G ene ral , e s a
le s zo nes tu r ís t iques
de G irona i Tarragona .

L a c o nstrucció de
vive ndes a Lle td e . h a
ba ixant durant I' any
19 9 1 e n un 10,5 % .
s e g o n s dades
pub licades a les
e s tad ís t iques de la
Dtrec ct ó Gener a l
d 'A rq uitectu ra i
V ive n d a de la
Generalitat.

A quest d e s c e n s es
s it u a p e r s o ta d e la
mitj a cata lana e n u n
13, 6 % . I és infe ri or s i
la c o m p a re m a m b e l
re gis tra t en 1990
re s p e cte a 1989, dun
29.3%.

Ca l asse nya la r que
due s coma r q ues
Ile id atane s es s it u e n
entre le s que a l 'a ny
p a ssat va re n re gistr a r
u na ca ig uda més
e spec tacu lar e n e l
r i tm e d e const rucc ió :
L a Segarra , o n e s v a
arribar a l 5 5 ,8 %
m e ny s a m b sois 6 5
v ivend e s inic iades , i e l
Palla rs So b tra a m b u n
50,6 % menys , a mb
l 'tn¡ c ¡ d e 15 v ive n d e s
f ron t a les 45 del
1990. Únlcament
trob e m d o s m u nici pis

slo ns o distensions amb un
23 ,0 1 'lo. Pel que fa a les zo
nes de l cos que pateixen una
maja r part de les ions, oc upa
el primer Iloc les mans amb un
29 , 17% , seguides del,s peus,
amb el 14.90 % . També es
co nfi rma que el grup de rna
jo r sinestrabilitat laboral és el
format per Ireball ado rs de la
transforma ció de metalla . con
trucci ó i maquinaria, amb el
3 7,83 % del cas os .

Aquestes dades co rres po
nen a la reco mp ilac ió fe ta per
Mútua L1 eidatan a duran t
1991 , d' un total de 1.282
acci dents .

La construcció
de vivendes
va de baixa

El 17,94 % de is acci de nts
que és registren en el lloc de
treba ll es prod ueixen pel so
breesto rc. en vista de les da
des registrades a les estadís
tiques que elabora la M útua
Lleid atana.fseqons rec ull Se
9re . 7-6-92) . La major part
de is ac ci den ts, amb u n
19.27 % . són co ps amb objec
tes o etnes. seguits pel so
breesforc , M és lIuny quede n,
amb un 10 .53% els treballa
dors que s'ha n vist atrapats
per algun objec te.

Figure n en un Iloc destacat
le s co ntusio ns . amb un
25,65% , seguldes per les tor-

L'empresa Organy á
Turtsuc. S.A . comencara a

funcionar dins de dos mesos ,
segans manifesté el secretari

de I'AJuntament de la
tocalitat . Julia Morales
Rodríguez. La creació

d'aquesta empresa ha estat
poss tble gracles al esfo rc de

tot el poble. alx! com a la
col.laboració de I'INEM a

través de la Iniciativa Local
de Treball, del Ajuntament j

del Consell Coma rcal.
El passat 17 de desembre.
I'Ajuntament d'Orqany á va

aprovar la creació d'aquesta
empresa amb capital públíc ¡
pr lvat. Julia Mora/es. explica

que foren posades a la venda
un total de 501 acclons,

ascendlnt el capital social a
12.525.000 pessetes.

D 'aquesles 50 l . 400 han
estat comprades per

I'Ajuntamenll les 10 1
restante pertanyen a
eccroots tes privats .

L'objecnu fonamental
d'aqueata empresa és

l'explotect ó del recursos
turlstrcs de la zona per tal de

revltalitzar I'economia. Un
altre aspecte important és
crear nous Ilocs de treba ll

tant per a la joventut com per
la gent de mUjana edet . Alxi
es pretén evitar el cre lxent

deapoblament de tota la
comarca que rodeja Orqany á.
Com a ecnvltats prevrstes . la
futura empresa fa referéncia

als esports d'aventura.
ectrvñats a la piscina i

camlnades a peu per la
muntanya. En un primer

moment cald ran monltors per
aquestes actlv ltats : es

crearan aixl de 8 a 10 Ilocs
de treba ll que s'antra n

augmentant progressivament.
Es vol atreure a un turfsme
que no sigui de pas, slnó
estable I que es quedi al

poble . Amb aquesta Intencló
l'Aju ntament d'Orqany á esta
elaborant la construccló d'un

camping I un projecte de
revita lització per a

l' hostaleria.

Organyil
es prepara
per acollir

turisme
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El vi rosat CRI5TIARI
al mercat

ACTEL

L'Agrupació ha mantingut con
tactes institucionals - la Diputa
ció, entre d'altres- per tal que
part ici pin en aquest cost comer
cial i aixirecolzar els resultatsdels
agr icultors a tr avés de les
cooperatíves ,

dtat entre els panelistes el con
sums mitjos de les tres darreres
anyades. Amb les dades, Paco
Casalloconsidera que l'increment
en'canals de dlstr ibució suposa
raun increment de sortida de frut
ta del 400% . Si.els preus baixen
per davall del· de referencia hi
hauria taxes per estabtlitzar els
preus mínims concertats.

destina a la promocíó (un exem
pie: segons unes vendes de
1.000 mlhons. el cost de retorns
seria d'un 2%, resultant 20 mi
lions per a la promoci ó de les
marques).

Durant dotze setmanes aparei
xeran en quatre revistes europees
(lnternational Fruit World, Euro
fruit, una d'Alemanya i una de
Suissa] anuncís i articles sobre
productes de Lleida. els dtstnbut
dors i entrevistes amb grans ca
denes i membres de l'Agrupació,
aixlcom tarnbé lesc1assesde frui
ta que surten al mercat (pera 1Ii
monera, barlett, wilhams i bona
lIuTsa) el pressupost d'aquesta ac
ció és de 2.600.000 pessetes.

A la f de la eampanya l'Agru
pació donara un premi a l'establí
ment de la cadena que hagi con
sumit més, incentivant així el mi
norista i no el consumidor.

Quant a les previsions de sor
tida de fruita,l'Agrupació haestu-

Els ce l lers de la Va ll d e B aldoma r , d'Artesa de
S e gre han tret a l m erc at un nou producte d'excel.lent
q ualitat, el r o s a t de c r tanca C r is t ia r i , coll ita p r o d ur
d a a 1990, d e 1 2 graus . A q uests c e llers han a r rt 
bat a una pro duc c ió d e 40.000 a m polles d 'aq uest vi.

L a novetat p re vi s ta per aq u e s t any , és el c a nvi
d e la imatge en I' e t iq u e t a i e n I' embalatge d ' aque sts
vt ns .

L 'objectiu és a r r ib a r a produrr v in s b lan c s . Atx ó
s'aco nse g u ira si el temps acom p a ny a i e l rarm e s
prou b o. Alx f probab le ment a l setembre s o rt rr á a l
m e rc at e l vi b la nc de c rience i a l m arc e l b lanc jove .

El s ceí lers d e la Va ll d e B ald c rna r . sorgiren I' any
19 8 9 , a m b una in versió a Ilqrg terrnt n ¡ i amb 4 5 he c 
taries de te r r eny .

L'empresa arri b a ra a p rod uYr de 250.000 a
3 0 0 .0 0 0 a mpolles de vi, e n have r a ugmen ta t la
d emanda .

A I' any 19 9 5 s ortt r á a l m e r cat la no vetat d el vi ne
gre C abernet S ouvignon , a m b la denómin aci ó d 'orí
gen «C o s t e rs del Seq re ».

Le s va ri etats d e M ona st rell i Cabe rnet S ouvignan ,
han p ossibil itat c o m e rc ia li tz a r e l nou vi de le s 45 he c 
ta r te s de la fin c a , g a ra nti nt e ¡x ¡ la au p e rv tv e nc ta
d 'aquesta in ic ia t iv a de la Va l l d e B al d o m a r, q u e
apo sta per la qua li tat deIs seu s vt ns de crla nca.

Les marques de l'Agrupació
a les grans superfícies
europees

L'Agrupació de Cooperatives
ha engegat una campanyade pu
blicitat per a la comercíalttzactóde
la frutta. El director comercial de
I'Entitat, Paco Casallo. assenya
la que la campanya es dirigeix al
mercat exterior i interior. Quant a
l'tnt er tor. Hispafrut , entitat forma
da per diferents cooperatives de
I'Estat. sera ['encarregada de la
prorncci ó i dlst r tbucló . En el mer
cat exterior la promoció es fa des
de I'Agrupació, i es dirigeix al mi
norista i paneltsta. tractant d'in
centivar les marques lIeidatanes
en el punt de venda.

Així, la campanya vaen duesdi
recc ions: unade prornoci ó direc
ta des de l'Agrupació, amb un
pressupost de 10 mrhons de pes
setes, i l'altra en col.laboració
amb la publtctta t del punt de ven
da. La par! del pressupost
d'aquesta darrera s'obttndría amb
I'augment de volum de vendes, i
deis retorns . L'equivalent
d'aquests retorns és el que es

Campanya
d'exportació
per a la fruita
de L1eida
La Federació Nacional
d 'A ssociacions de
Productors j Pro fessionals
de Fruites i Hortalisses ha
aco rdat a L1e ida els crtter¡s
que regularan l 'ex portactó
de frui ta en la campany a
daquest est iu.

El cal ibre minim per a la
pera !limonera s'ha fixat en
60 milímetres. la Morett ini,
en 60 per a les vend es a
Franca i 55 per a les de la
CE; 60 per la W iliams i
Bar lett i 55 pe r a la Sena
Uutsa i Bla nquilla .

Els representants del secto r
fruttcola també han aco rdat
que les ex portacions
podrien auto rreguJa r-se en
cas que en algunes zones
més sensibles co m París i
Perptnye hi hagués
excessiva producció i es
detectés la baixada deis
preus. En aquest cas. un
grup d 'onze membres
asignar ia les quotes basant
se en la mitj a
d'exp ortaclons histórique s
d'u na em presa a un país ," ;
l'exp ortat en aquella
campa nya . De s d'Asofru it
s'ha exp licat que,
l' adm intstrac t ó sera molt
dura en les inspeccions de
frui ta per a l'exportaci ó.

La campa nya s'Intcra a
Lleida a pri ncípts del me s
de juliol amb la pera
lllmonera. Per a la poma la
Golden el cal ibre mínim
sera de 138·f ruits pe r a
l'e nvas «bushel» de 18 KI.
nets .

La col l tta de po ma que es
preveu per aquest any ,
exp lique n que sera
- sobreebundent- i la de
pera molt impo rtant: les
xífres . segons el Mm tsten
d 'Agricu ltura , co mptabi litzen
una eolli ta de 755 .000
tones de fruíta a Lle tda.
Unes 115 .000
correspondrien al pré ssec,
250.000 a la perai
390.000 a la poma .
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El Solsones... promociona

A questes naus esta n
s ituad es al peu d e la
ca r rete ra N -28ü al
s e u p a s per L e s .

El pres supost q ue
s 'ha esta b le rt per a
a q u est projecte ,
ascend eix a un 22 5
m ili ons de pesse tes ,
que s e ra n aportats
per la Fund a ci ó
Onc e i pe l Conse lh
G e ne rau .

Cal destacar que
a q u e s t g r up de
persones ass is t í a un
c u rs d e fo rma ci ó
ocupac iona l ñnaricat
ínte grament per la
Dire c ci 6 G ene ra l
d 'Ocu p a ci ó del
D e p artame nt de
T re b al !. Aqu e st c u rs
e s p erll ong á durant
10 m e s a s, i com p r a
a mb un p re s supost
d e 16 ,9 mili o n s d e
pessete s .

El p ropassat d ia 9
d'abril , e l G e rent d e
la Fund a c ió Onc e ,
A nto n io Mill án ja es
re u ní a Mad ri d a m b
la S ín d ic a d'A ran ,
per ta l d 'es tud ia r e l
projecte .

Bugaderia industrial a Les
El pre s ident d e la
F u n d a c ió Once , J o s é
R o y o i la presidenta
del C onselh G enerau
d'Aran P i la r
B u sq uets , e s
reuniran
probablement e n e l
mes de setembre
per a s ig na r u n
conve n i que per-rnet¡
in sta l. la r una
bugader ia indus tr ial
a la lo c al ita t ara nesa
d e Le s , segons ha
m an ife stat M a xim o
R . R odrígu e z ,
d ina m itzador
económ ico- labora l
d el C ons elh
G enerau.

L' obje c tiu és d onar
treba ll a l c o l. lect iu
de dt arntnurte fí s ic s ,
p s íq uics i sensor ia ls
d 'Ara n, .q ue formen
un gru p de 16
p e rs one s .

La futu ra buga d e ri a
s e ra in sta l. la d a a le s
a nt ig ues nau s de
L e s , q ue la
M ancom u n itat
d A j u ntam e nts
Ara nesas v a cedir a l
C onselh G ene ra u
d'Aran .

clonar I'ocupació i arribar a un
descens de l'atur femeni. Així
mateix es podré vendre els
productes t lpics a altr es
comarques,

El Patron at presenta rá
aquest Pis a tots els ajunta
ments de la comarca del 8 01
sones. i el donara a conéixer
als diferents col.lectius.

juntament a la
crea ci 6 d'u na centra l
o n e s co m pta b ili tz in
el s diferents s e rve is
turísti c s d emandats ,
d ' a c o rd a m b le s
pl a c e s e xiste nts .

El C o nse ll C omarc a l
pretén d ivul g ar
m itjany ant
c a m p a ny es , le s
di fe rents o p c ions
turístiq ues amb les
q ue com pta I'A lt
urg e ll .

L 'e studi e s mentat,
sobre la
conveniéncia de la
c reac i6 d 'una
e m p resa comarca l,
r e f le xa també q ue la
com a rca no dispo sa
p ractica me nt
d 'implanta ci ó
industrial ni d e
sector de serve is .
L 'estudi 'a c a b a
e xp licant q u e h a d e
p o tenciar-se la
in sta l. la ci ó d e te ix it
empre sa ria l e n
a q uesta zona .

E l p e ss u post ini c ia l
a p rova t és d e 1 0

m ili ons d e p e ss e tas .
A q uest p rojecte

tam b é fou a dop ta t

M itja n y ant un estud i
e fec tuat s 'asse nya la

que e l sec to r que
com p ta ria a m b m é s

esp ectat iv es e n
a q uest se nt it , ser ia

e l turís ti c o i
e specia lme nt e l

turisme verd .

El C o n se ll C omarc a l
d e l ' A lt U.r g ell va
a p rova r e l p a s s at

m e s d ' a b ri l la
const ituci6 duna

soci e ta t pú blica
c o m a rc a l de

p rotecc i6 socio
e conóm ic a, p e r

aca b a r a mb la
re g re s s i6 que

p atei xen e ls fo ns d e
r iq uesa d e la

c o m a rca ,
espec ia lm e nt el

sector ag rí cola i
ra mader .
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Creen una Societat
de Promoció Economica

a l'Alt Urgell

El Patronat de Desenvolu
parnent Econ órnic i Turístic del
Consell Comarcal del So lso
nes ha trebal lat un Pla per a
promocionar el sec tor carnlc
artesanal . t íntentar aconse
guir la de nominac ió comarcal
deis seus productes elabarats
principalment en les mastes.

Aquest Pie pretén crear pe
tites indústries familíars. i tam
be grups de dones que vul
guin fer un treball alternatiu a
les fe ines drartes.

Els pro ductes que s'el.labo
rin , es vendran en un centre
comarcal que es creara pos
teriorment. a on s'engegara
control sanit ári de la produc
ció que hi ar ribl .

Amb aquest projec te el
Consetl Coma rca l vol promo
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cre ixement de les inver
sions superan els 182.000
mili on s (in crement del
38 %) . El nombre de comp
te s v ius ha esta t de
608.740 entre les 273
oficines .
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Per aquest any, i segui nt
la l in ia de l 9 1, C ai 
xa Penedes d óna esp ecial
atenció a les inversions,
tant pel que fa al mante
nirnent - presencia acti
va en e ls d iferents
secto rs- com en la selec
ció de qua litat dei s r is
cos , consolidant-se com la
tercera entitat cata lana i
primera ca ixa d 'orí ge n
comarcal.

Quan a l' exercic i del 9 1,
l' ent ltat ha superat els in
dex de l' anter ior: creixe
ment del cash-f low en un
48 ,22 % fin s arri bar als
5.871 mil ions de pessetes;

segureta!. Seg ons Salva
dor Tello , d irec tor ge nera l
de l Grup Assegurador de
Caixa Penede s, es normal
el cre ixement d'aquests
fons a mesura que el nivell
cu ltura l i la qual itat de v ida
aug me nte n, perqu é les
persones prenen conscien
cia de la necessitat de
complementar les decre i
xents aportac ions en ter
mes reals . de la Seguretat
Social. .

mateix co ncepte de l 9 1.

Els ingressos fin ancers
de l'entitat s'h an tancat
amb 29 9 .242 mil ions
(primer semestre), amb
un lIeuger augment amb
la re ferencia de l ' 9 1
(28 9 . 160 milions) .

l. 'actív ítat credit iva ha

suposat una taxa de
creixement' d'un 11 ,1 %. i
el producte de mes
crei xement ho ha sigut el

credit co merc ial. Qua nt a

l' estalví. la mo da litat "a
terrnini» ha sigut la de
més increment, amb un
12 ,3 % , i tarnb é I'estalvi

"a la vista», impulsat

amb productes de gran
acce ptac ió com la
«Llibreta Estrella».

Els fons de pen sions de
Ca ixa Penedes: va n obte
nir , l'a ny passat , una ren
di bil itat de l 18 ,83 % , que
suposa que en els quatre
darrers anys , des de que
es va publicar la L1ei i el
Reg lament que regu len
aquests fons, han asso lit la
rendibilitat mes elevada de
la mitjana del mercat .

Ca ixa Penedes va crear,
l' any 1988 , la seva d iv isi ó
de fons de pensions per tal
de participar, en aquest
nou mercal, en l árnbít de la
previsió soc ial, amb unes
caracteristiques diferen cia
dores, co m ara la rendibi
lltat , el servei al client i la

«La Caixa»
manté els beneficis

durant el primer semestre
Els sis primers mesos

d'enguany , " La Caixa»
ha obtingut uns be nefi c ls
semblants als de I'any
passa t dura nt el mateix

perlode.

Els resultats bruts han
estat de 16.853 milions,

que supasa un incrernent
del 0 ,5 % respecte als
16.766 mi lions de l 9 1
Ai x ó, pero . durant el

pri mer tr imestre el
batane denotava una
caig uda del 4 ,8 % de is

benefic is.

En aquests darrers
rnesos. La Caixa ha
continuat la polít ica de
venda d 'act ius,

especia lment del sector
immobiliari, i ha doblat la
xif ra obtinguda pe l

"Caixa Penedes», amb un Fons de pensions superior a la mitjana del mercat.



Conveni d'lbercaja amb el Departament del Treball

deis treballadors a I' ho
ra d 'exig ir e ls s e us drets
en el s centres de treba ll .

S 'assenyala també
que el total recaptat en
concepte de s a n c ions a
lIeida durant I'any 199 1.
per la In s p e c c ió de T r e
ba ll , s u m a 457 rn tüons
d e pessetes . A q uesta xf
f r a s uposa un increment
del 2 ,8% re spe cte a
1g90 , destacant les re
fe r id e s a f raus a la Segu
reta t Social , que s u p e
ren els 380 mtltons de
pessetes . En aquest sen
tit Fe r nando Cortés e x 
p lica que la x if ra es man
té s im ila r a la de 19 9 0 .

També d uran t I' any
p as sa t fore n 203 le s
sancions per infra c cións
per seguretat i h ig iene
c om a conseqüéncia
d 'un tota l de 1.065 visi 
tes a centres de treba 11 .
Les multes en aquests
c asos oscil.laren entre
le s 50.000 i le s 500.000
pes setes . El sector d e la
const r u c c ió segueix a l
capdavant d e le s i r re g u
la rt t e ts. i p er aq uést mo
t iu es m anté u na cam
panya constant d 'inves
tigaci ó a le s o b res.

setes per lloc creat. i de mig
mil ió per manteniment d 'o cu
pació individual.

l.'lrnport máxlm d'Invers ló
subve ncionable sera de 200
millons. amb un Iimit de 2 mi
lions per soci etat.

El termini d' amortítzacíóse
rá de 6 anys. amb un de ca
r éncla . i un inter és d 'un
8-10%. El plac de presentaci6
de sol.licituds acaba el 30 de
setembre.

In spe cc ió de T re b all
ha irnpo aat sancions per
va lor de 70 milions de
pes setes a empresaris
Ilei d atans per frau en les
c o ti tzacio ns de le s horas
e xtres durant 19 9 1 . El
responsab le de la In 5
pecció a L1 e id a . Fernan
do Cortés. afirma q ue e n
e ls ú ltl ms 10 a nys s 'ha
aconseguit rebaixar sen
si b le m e n t els c asos d e
manca d 'altes a la Segu
retat S o cial. En el se c to r
d e "ho stelería so lam e nt
es varen detectar 16 fal 
tes . El major índex d 'irre
gularitats . sha ca rnés en
e ls co n t r a c t as que
c o m p te m amb bonifica
c lo ns. com e ls de fo rm a
ció . pract iq ues . m enors
de 25 a nys o m ajors d e
4 5 . Ca l destacar q u e e l
retard quant a la data
dIntcl de l traba ll ¡ ¡el
m omen t en qué e ls tre
b alladors foren d onats
daíta era d'uns d ía s .
A qu e ste s in f raccions
com p ta r e n amb san 
c ions e n t r e 50 .000 i
100.000 ptes .

El des cens d ' irre gu la 
ritats dura nt e ls ú lt ims
any s es deu a I' e levat
grau d e conscienciac ió

S'endureixen les inspeccions
de Treball

El passat mes d'abril l'entitat f inancera Ibercaj a i el Depa r
tament de Treball , van signar un conveni que pr etén augmen
tar el nombre de tlocs de treball a les Cooperat ive s.

Fins ara única ment s 'hi ha acollit un a empresa, la S ,A.L.
Almacel/es , segons s' ha manifestat des del Departament.

Am b els préstecs que es
duran a terme des de Iberca
ja , s'haur á d 'invert lr en el fo
ment. creaeió i dese nvo lupa
ment de coopera tives aqr á
rtes. El co nveni signat s'ha fet
pnnc ipalment amb la finalitat
de crear i mantenir 1I0cs de
tre ba ll a le s empreses
aqrlcoles.

El valor rnáxtm de les sub
venclons que donara tberce
ja sera de 2 milions de pes-

CAFE D 'AQUI
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...1 DESPRÉS UN CAFÉ

Els establiments TÉVERE:
dinar o sopar

a casa o afora.

paració diaria deIs nostres plats, i tarn
be la renovació de la carta. Nosaltres
proposem, des del comencament el ca
rácter de tenda que li hem donat a la
Bostisseris , EIs clíents-vénen, veuen el
que poden endur-se, i trien alió que els
agrada. És una mena de «mercatdecuí
na»ambla base de la cuina de mercat,
per la frescor del producte i de l'elabo
ració. Només amb aquest coneixement
previ per part del client i despr és d'un
temps, podrem atrevir-nos a servir a
domicili els plats cuinats».
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A l'abril de 1984, s'obria a Lleida el
primer deis establiments Tévere, la Piz
zeria Trastévere, al carrer Carnp de
Mar!. Avui ja son cinc els establiments,
tres deIsquals són a Lleida, un a Sara
gossa i un a Tarragona. Ara Tévere es
prepara perobrír-ne un altre a saragos
sa i «desembarcan> a Osca. Acrualment
compten amb 64 persones de plantilla
-van obrir amb 7-, entre les díferents
especia:litats . «Hern aconseguit treba:liar
com una gran famflia que es desplaca
on hi ha necessítat» . La mobilitat geo
gráfica del personal, segons les festes
i necessitats de cadaestabliment, es un
deispunts forts d'aquestaempresa, que
ha aconseguit una auténticacomunica
ció i implicació internes.

.A primers d'anys'obriena Lleida dos
nous establiments, que són considerats
«clau» per a la tendencia i realitzacions
de Tévete. La RosrisseriaTévere apor
ta la novetat deis plats cuinats per un
professional, com al restaurant, en la
linea d'una cuinaelaborada díáriament,
amb plats calents i freds, i amb uns

Una proposta prou interessant:
endur-se el menjar per a un cap de set
mana sencer. Aquestava ser la respos
ta d'en loan Manuel Chacón, propieta
ri deIs establiments Tévere, quan liva
rem demanar una novetat per aquest
estiu. «Aixó sí, el menjar, tot preparat
abans, s 'hauría de portar en una
daquestes neveres de camping, per
exemple, i mantenir-lorefrigerat abans
de la seva consumició, donat que es
cuínat i amb aquestes temperatures cal
anar amb compre».

per emportar
Tota la cuina

Tot un capde setmana, per a tres per
sones, en una nevera portátil , «El sis
tema d'envasat al buít, que hem co
menear a-utilitzar, possibilita la conser
vació de tot el gust del menjar, ocupa
menys espai, i abarateix el temps».

En aquest punt entra en el tema deis
plats cuinats . «algunes de les nostres
clientesens han felicitat perqué ara se'n
poden anar a fer elvermut. Abansquan
tenien una visita inesperada o feien un
ápat amb un grup d'arnics, les dones
havien de quedar-se a preparar-ho tot.
Ara poden estar tots junts fent la xe
n ada, o sortír a prendre un aperitiu,
perqué després ja es qüestió de minuts
posar-se a taula. A mes, saben que el
dinar o el sopar són preparats per un
professional. Elles mateíxes , de vega
des, ens comenten que volen aquest o
aquell plat perqué els hi han demanat,
o perqué liapeteix en aquell mornent» .

Un altre deIs valors que ens apunta
es la garantia de la preparació fresca
deIs plats. «Arnb cinc establiments ac
tualment oberts, es necess ária la pre-

Silvia: «La majoria de la
gent s-ha quedat amb el
nom de la Picco'a i saben
situar-Ia»~

Antoni: (cA la Rostisseria els
plata freda tenen una sorti
da Ileugerament superior
als calents».



TtVERE

preus a prop del cost que suposa
rtal'elaboraci ó final a casa: aix ósi, els
preusde venda 56n prou inferiors al que
costaria en un restaurant.

«Per als matrimonlsque trebaDen tots
dos o les mestresses que volen fer el
vermut amb els seus convídats, o una
visita inesperada, fins a qualsevol ce
lebració, la Roscisseria ofereix l'avan
tatge de poder disposar de tot el dinar
o sopar complerts. I també les postres,
l'aperitiu. o alrres serv éis.

La PiccoJa revere. l'altre establirnent
de recent obertura, és un restaurantpe
tit peró acollidor, «corn cor
respon a qui desitja la necessária inti
mitat i calor per a gaudir d'un estil i uns
plats in édits o tradicíonals». .Amb
aquesta diversificació, i el fet que a La
PiccoJa puguin degustar-se els plats ex
posats a la ñostissetis, Tévere vol
proíectar-se tant «cap al p úblíc que vol
menjar be a casa, com al que Ii agrada
sortí r».

La instal.lació realitzada també pot
servir a altres establiments d'hostele
ria. «Alguns bars i restaurants petits
ens han proposat d'assistir-los, en el
sentirde solventar-los la cuina. N'hi ha
que fan de 10a 30 coberts diaris o me
nüs, iaix óels suposa manteniruna es
tructura de cuina gens rendible. A mes
del sou del cuiner. Estern estudiant
aquest servei, que reduiria el cost del
cuiner, de la cuina i de l'aprovisiona
rncnt: només haurien de tenir nevera,
microones, planxa i el necessari per al
servei , Tarnbé, dins el rnateix projec
te, estudiem l'atencióen aquest sentit
a hotels i hostals, que generalment tre
bailen a muja pensío, o en elscasos de
substi tució del rnateix culner» .

«És una mena

de mercat de cuina ,

amb la base

de la

cuina de rnercat»
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Fat;ana de la
R ostisBeria
Tevere.
al carrer
Camp de M art
de L1eida.

En la rnateixa linia estarien els men
jadors col.lectius de petites o mitjanes
empreses, celebracions a l'empresa. i
col.legis no molt grans. Aquests dar
rers podrien donar «un servei de men
jar fresc i elaborar al dia, i no el tipus
de menjar«puzzle» de fregitsambsucs
i, com el cas deis bars esmentats,
estalviar-se el cost de la cuina».

Sabem que ja hi ha alguna petició
d'utílít-zar la marca Tévere en altres10
cals, a l'estil d'un establirnent franquí 
ciat. «Nosaltres estudiern totes les pe
ticions, pero de moment no es la nos
tra intenció. A la franquicia, i més en
el sector del la restauracio, perqué la
«casa ruare»obtingui beneficis, la qua
tírat del producte baixa. El nostre sis
temad'aprovísíonament i la sorrida dia
riadeis nostres plats a través deis cinc
establiments, fa que puguem mantenir
unes garantíes de qualitat particulars.
Aixó, i la centralítzacióa Lleida tant de
la gestiócom de l'aprovisionament, Ii
mitaria aquestes concesions a un ám
bit que hauria de ser abarcable des
d'aquí»,

Una voluntat coherent amb laseva li-
nia des de fa set anys. D

Ramon; « La Pizzeria ha in
crementat els clients amb
els plats preparats a la
Rostisseria».



Saboree
los dones de la Naturaleza:

Quesos de Suiza
SWITZERLAND.

SWITZERLAND

Deléi tese con lo qu e es natural :

El autént ico qu eso Emmental (el suizo de los

grandes agujeros).

El verdadero Gruy ére; delicado, recio y de pro

nunciado aroma.

El igualme nte sabroso Sbr inz . Un q ueso con

cue rpo y carácter.

El fue rte y re finado Appenze ller.

y el untuoso Royalp , de suave aroma".

En todas estas especialidades usted descubrirá el

arte y el bu en sabe r hacer de los maestros qu e

se ros suizos.

El culto qu e éstos sigue n ~

rindie ndo a un a no ble trad ición. ....,
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