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SALUTACIO

LaClual configuraCió del mercal únic

europeu, en el qualles empreses catala

nes han de competir d'uoa manera mes

obena, exigeix deis empresaris I'jo

crement del nivell de competitivitat del

reixlt producuu.

A ningú no se li escapa que el cicle

empresarial s'ha accelerat. Els canvis

tecnológics son cada cap més rapjds, i

exigeixen de qualsevol empresa que

vulgui ésser competitiva la seva adaptació

als canvis en les demandes del mercar i

a la utilització de les nCNeS técniques.

Fins i tm, encara Que aquests nous

reptes no hi fossin, el bon (riteri taria

Igualment necessari introduir nous

obJectius i métodes per evitar caure en la

rutina j en I'excés d'automatísme.

Aconseguir el (aovi d'actitud

mentalitat, des del mateix concepte

d'empresa, no es una feina planera.

Nosaltres, peró, comptem amb la tradició

i la vacadó empr~sarials de Catalunya,

amb el caracter emprenedor deis homes

i dones que des deis seus carrees en

I'empresa assoleixen la fundó integradora

i coordinadora de tot el potencial de

I'empresa.

A tot aixó cal afegir el paper destocat

que tradicionalment ha jugat i juga I'as-,
sociacionisme empresarial en la seva

tasca de formació i informació deis

associats.

Per tant, cal felicitar la iniciativa de

promoure aquesta revista que permetra

fomentar la cohesió empresarial en els

diferents sectors produdius i contribuir

positivament al progrés i a la prosperitat

deis seus lectors de L1eida i, en definiti

va, de tot Catalunya.

JordiPujo/
Presidenl de la Generahtat de Catalunya
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SALUTACIONS

A/(red f'/o/inas i Bellido
PresKlent del Fcrnent del Treball Naoooal

LA notiCia de l'apancló d'una

n<J.Ia publicació d'informació

dedicada al món empresanal ha

d'esser rebuda amb ia miliar
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benvinguda i els millors desitjos

perqué es converteixi en una eina

impresClOdible de treball per a tot

aquell Que vulgui comprendre ¡

contribuir a desenvolupar

I'economia de L1eida.

En el m6n de I'empresa, i no

únicament en ell sinó també en

múltiples professions, no es pot

pensar avui dia a prendre

decisions sense disposar d'un

important cabal d'informació que

és imprescindible per adoptar-les

amb el millar criter; Aquesta

iniciativa de la COELL ve a

refor~ar tot I'entorn empresarial

en aquest sentit 1, tambe, sera un

instrument valuós que contribuira

a la creacio i difusió d'opinió de i

pels empresaris de L1eida prestant

un important servei a tot el seu

teixit empresarial, incentivant, seos

dubte, la seva cohesió, que es un

deis objectlus fonamentals de les

organitzacions empresarials.

Rebem, per tant, amb 101 I'afecte,

aquesta nova publicació que ens

permetrá prendre el pols a

I'activitat económica de les Terres

de L1eida i acompanyar de prop

els seus empresaris en les

preocupacions i satisfaccions del

dia a dla.



loan S;mó ; Burgués
Presldent de la Confederació

d'OrsanllZacions Empresarials
de lIeida (COELL)

AQUESTA nova iniciativa que

ara comen~a, esdevé fruit d'una in

quietud del món empresariallleidatá

que vol unir els seus esfor~os j do

nar aconéixer a la societat Ileidatana

la seva clara vocació de servei i

suport atotes les iniciatives que vagin

adre~ades amillarar I'economia de

les nostres terres.

Des de la Confederació d'Dr

ganilZacions Empresarials de L1eida,

hem eregut oportú donar lIum a

aquest prajecte que esdevé

precisament una amplia plataforma

informativa destinada aprojectar una

imarge completa i aetualitzada de la

realitat del món empresanallleidatá.

Penso que aquesta constitueix

el resultat d'un fet, el de reunir, en

un volum, tot alió que ha constituit

la dinamica interna i externa de les

diferents associacions i federacions

Que componen la nostra institució

perqué existeix una consciencia cia

ra que hom ha fet coses, que hom

ha definit una trajectória j Que hom

I'ha complert

Malgrat aixó, sóc consClent Que

ens trobem encara a I'inici del camí,

i aquest cami, el_ que hem escollit,

no s'acaba maL Si realment \()lem

que la nostra Confederació esde

vingui un element dinamic i empre

nedor, hem d'unir esfon;os per tal

de potenciar els diferents sectors

empresarials lIeidatans i d'aQuesta

manera poder contribuir a la miIJora,
de I'economia lIeidatana.

Sens dubte, que en aquests

moments en Que els sectors

empresarials han sofer! !'impacte

d'una crisi i que ja es comen~a a

veure la Ilum d'una nova perspectiva

molt més esperan~adora, estic

conven~ut que aquesta nova iniciati

va ens ajudara aencarar el futur amb

la il· lusia i el taranna Que sempre

ha caraeteritzat els homes i les do

nes de les terres de L1eida.
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SALUTACIONS

Joume Ob;ols ; 80net
PresIden¡ de l'AssociaCló d'Empresans de la Fusta (AEF)

EL nalxement de I'Associació

Empresarial de la Fusta es remunta

al desembre de 1987 amb el Gremi

de Fusters I agrupa lots els ofic~ del

ram de la fusta.

El 1979 es va constituir AEMA

(Asociación de Empresarios de la

Madera de la Provincia de Ueida).

4 AMBITS

La vida de l'Associació és molt acti

va i en campanyes de Promoció a

comarques es dobla el nombre

d'associats.

El 1986 es modifiquen els

estatuts i es canvia el nom de la

Federació al catala i es passa,

d'aquesta manera, a la seva

denominació actual: Associació

d'Empresar~ de la Fusla (AEF).

AClualment l'Associació d'Em-

presaris de la Fusta compra amb una

important ¡destacada massa social

que agrupa unes 300 empreses

assocjades de totes les comarques

de Ueida.

Queda, d'aquesla manera, as

segurada la for,a representativa de

I'enlila! per poder defensar els

interessos del sector, per poder ne

gociar els diversos convenís

col, lectius i donar supor! aqualsevol

iniciativa.

A més del nostne principal actiu

que sén les empreses assaciades, cal

dir que disposem d'infrastructures

(om les oficines, les auJes de

formació iels locals de reunions, així

(om d'un equip d'especialistes en

diverses matéries els quals poden

donar solucions a qualsevol proble

ma que es presenti a les empreses

associades.

Aquesrs dos darrers aspectes

(infrastructura i personal) son com

partits amb les altres associacions

que integren la Confederació d'Or

ganitzacions Empresarials de L1ei-

da (COELL). Cal aregir, que com

a associacio estem representats i

en permanent contacte amb la

Confederación Nacional de la Ma

dera (CONEMAC), i amb la Fede-

ración de OrganIZaciones Empresa

riales de la IndúSlria del Mueble

(FEOEIM)

~edició d'aquesta revista ens

resulta d'especial satisfacció, pel que

representa de majar presencia i co

municació en el món empresarial de

L1eida. Per tanl, ens piau des d'aqui

saludar els empresans i animar-los

a continuar en I'esfon; de generar

activitat econ6miea i, a la fi, treball,

riquesa i benestar.

En aquests moments tan critics

per a tothom, cree que per acon

seguir tites és molt important la unió

deis empresar!s, i complant amb el

suport de la nostra associació us in

vito als que encara no ens coneixeu

que ens vingueu a veure i tindreu

tota una associaeió al vostre costat i,

en conseqüencia, un supon in

condicional de I'única Confederació

que fins ara hi ha a Ueida, és a dir,

la COELL. Una salutació per a lots

vosaltres.



Josep Ferrer ; Corona
Presiden! de l'AgrupaCJó d'lnslal-ladors de 'Ser'wts
per a la ÚX'lWUCClÓ lAGRISECl

el de I'electricitat I el de la calefacció,

climatització, algua, gas i fred indus

trial. Esta associada a COELL,

Confederació d'Empresaris de

L1eida.

DES que es va fundar

AGRISEC, fa uns sis anys, s'ha

treballat amb un objectiu comú, la

defensa deis interessos deis as

sociats i, indirectament, la defensa

del be camú, intentant a~onseguir

que el treball que es fa pro

fessionalment sigui cada cap millar.

Alguna cosa s'ha aconseguil ja

que AGRISEC ha anal crelxent des

de lIavors fins reunir 250 empreses

que ens donen sup0r! amb el seu

treball.

AGRISEC es una federació for

mada per dos gremis professlonals,

Fa poc hi ha hagut canvlS en la

Junta DirectIva, tranqull ·lament I per

voluntal de la Junta anterIOr, amb el

canvenciment que es necessari per

evitar I'estancament de les accions.

Aquest canvi es tradueix en una for

ma diferent de treballar millar. S'han

creat camissions de treball amb

plens poders de decisió per agilitar

les reunions de la Junta.

De les arees de treball cal des

tacar les de fjnances, visites, ce

lebracions i farmaCló, cada cap mes

activa i óbviament molt important

per als associats, s'lmparteixen cur

sos de seguretat ¡ higiene, de

canfecció de pressupostos per a

instal ·Iadors, reciclatge per a tre

balladors de les empreses ins

tal·ladores, etc Tambe l'Area de

Publicacions que divulga I'actualitat

del sector ¡temes d'interes específic,

que complementa I'objecte d'a

questa reVIsta.

Ccm aagrupac"" associada a la

CüELL saludem els empresaris de

L1eida ¡ ens congratulem per la ini

ciativa d'aquesta revista, que repre

senta un pas endavant mes, en el

cami de la promoció iqualificació de

I'empresariat de les terres de L1eida.
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EDITORIAL

ELS VOSTRES
~

"AMBITS"

U N ímpuls dinámic, un creador,

un motivador de la gent í un

líder d'equips humans. Lem

presari és aquell que, mirant el futur i

davant la impossibilitat d'endevinar-lo, va

donant-Ií forma des deis diferents ÁMBIT5

en qué es mou ell i la seva acti

vital:

Endeguem així una idea en forma de

publícació que, per ella mateixa i potser

lentament, va materialítzant aquesta defini

ció de I'empresarial: ÁMBIT5 és, també, una

idea de perspectiva, cal donar-li forma a me

sura que es vagi defínínt el futuro Peró, avisats

que el futur va definint-se a cada moment i

de forma accelerada, també aquesta

publicació haurá d'ajustar-se a I'evolució i

anar renovant, número a número, el

compromís de servir d'estímul al món em

presarial, a I'economia d'aquí. de la millor

manera que sapíguem fer-ho entre tots.

Ens endinsarem en diferents prospectíves

de les activitats sectorials, en un exercicí de

senslbilitat positiva davant el que es transmet

en forma de xifres en mans d'uns i al tres,

que sovint només anestesien la confian~a

deis receptors. Caldrá prevenir-se davant els

profetes de les xifres i deis canvis, perqué

I'evolució deis pobles no es pot predir, i a

cada moment nous elements s'introdueixen

en el cálcul i afloren tendéncies novedoses

amb el seu risc com a tals. Quan es parla

d'economia és demostrat -j assolit- que

només es pot teoritzar sobre situacions

passades.

És important, peró, cercar els diferents

ÁMBIT5 de I'activitat empresarial, perqué és

en ells on arrelen els símptomes i els hábits

que es van introduint, de forma general, en

alió que configura la "cultura empresarial",

que no és sinó un perfeccionament pro

gressiu i constant, analític i sintetitzador, del

quefer i de les relacíons d'un col, lectiu

dinámic i creador.

Només aventurar-nos en el seguiment

d'aquesta evolució és com li donarem forma

aaquests ÁMBIT5 que intentaran, per la seva

banda, recollir i reflectir un conjunt de

coordenades comunes i útils als diferents

sectors de I'activítat económica d'aquí. Hom

és conscient que alió novedós i útil per als

uns és sobradament assolít per als altres. Per

aixó cal un esfor~ conjunl: feu-nos-ho sa

ber; ÁMBIT5 neix d2 i per a la socíetat

Ileídatana i el seu teixit empresarial, i és

aquesta interacció la que será realment

valuosa per a I'existéncia i el devenir

d'aquesta publicacíó que, des d'avui, té

1'6bligaCiÓ d'una cita periódica amb vosal

tres.

Teniu a les mans una "primera forma"

d'aquesta intencíó, que anirem completant

amb la vostra acceptació, les vostres opiníons,

informacions, suggeriments, i tot alió que

serveixi d'estímul a I'adivitat económica i al

teixit empresarial en general.

Ens donem una benvínguda recíproca.

AMBIT5 7
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Hola I Som le5 rialle5 fre5que5 de PLUS

~
' , Les seccions

... 11 fresques...
"?: quin goig

-- que fan!

Sempre trobaras
més de 150

preus groc5
en oferta.

o
<

8 AM81T5

, Aquf tens el teu
__~ teleton gratu·,t.

, 900-300 192.
Per informar-te.
suggerir o

queixar-te.

I fins i tot,
si no quedes satisfet,

--~ PLUS et torna
els diners.
Immediatament !

Cada vegada
que entres a PLUS

es creen noves espurnes
de simpatia,

Et sortira bé



SíMBOLS DELS TEMPS

LA PEDRA
I EL PEDREGAL

La petri~cació

en brut és simbol

de frenar~ de tancar

el paso La petrificació

es produeix quan

el progrés és

immoral.

ELS temps, els dies, i tíns i

tot els moments, (00

tenen uns valors simbó

lies que cal analitzar -almenys,

coneixer- tot desconnectant d'una

realitat de vegades angoixanl. Els

símbols, també, contenen respostes

als nusos que la realitat ens va

regalant amb la informació.

Vet aquí que quan timidament

os comen¡;ava amb alió de ula lIum a

la sortida del túneh se'ns dona un

trasbals darrera I'altre que ens fa

sentir victimes d'una maquina es

curabutxaques a la qual no tenim

malta afició: la deis quefers oeults

deis usuaris de graos butacons quan

¡'interés privat és per damunt de

I'interés públie que allí els ha portal.

Ningú se'o donava compte.

Vet aqui el pedregal que amaga

les espurnes de la lIum que ja tarda;

el gran pedregal, si arriba, obs

taculitzara la recuperacíó de les for

mes normals, del Que es un clam res

tituir I'ética arreu. Potser aclaparara

el que encara és una incertesa.

La visió d'un pedregal enmig de

la tascar ens fa cercar desespe

radament un nau Deucalió que ha

transfarmi en persones, en idees, en

I'aptimisme raanat cantrari a la

il . lusió falsament sostinguda. Hi ha

governants que s'han destapat i ens

han mira! amb els veritables ulls,

fixos, de Medusa Gorgana: ens hem

quedat de pedra. Ara, qu",ts, toquem

a tena sense saber an són els peus,

dins la pedra. Es pot sentir la humitat

del terra per la pell, de pedra. Afora,

ha sabem,la Roda de la Fortuna s'ha

detingul. La miséria moral, intel . lee

tual i material haurien d'anar més

juntes.

AMBIT5 9



La pelflflcaCló en brut es simbol

de frenar, de tancar el pas. La

petrlflcacló es pradueix quan el

progres es Immoral. Amb el matelx

slgnlflcar la dona de Lot es transfor

mada en estatua-pedra de sal en

['Iostant precis de I'enyorament d'un

tlpUS de vida mes relaxada.

I nosaltres' En el fans hem estat

geiosos, com exclama Otel lo: hem

anat uressusCttant, entre tots, el

manstre d'ulls verds que fabrica ell

matelx el veri amb Qué s'allmenta».

Amb la petrRlCaC1Ó el progres Immoral

es dóna a conelxer. Hem tingut

enveja de la fanfarroneria del vicio de

l'ostentaCJó.

Ens queda I'alquimla del procés:

després de la ucorrupuo» ve la

"putrefaCllou, aspecte Inequivoc

d'aquesta evolucló SI hl ha voluntal

Sempre que no es fossilitzi el proces,

la putrefaccló, vlvlflcant, és la

destrucClO de les formes mentals que

Impedelxen I'avan~ e'rúlutiu. 51 en la

postura mes deslavorable de la Roda

de la Fortuna es delxa aquest pes,

I'ascensló es Imparable. La pu

trefacCJó fisica no es slnó deixar terra

sobre [erra.

Aquest es un altre simbol que

podem trabar al IIIbre de la savlesa

xlnesa anomenat I ChJng: terra so

bre terra es I'hexagram que cor

respon a Kwan, I que ens parla de

retornar al sentlt (arreCIe de les

coses Igual que la forma de sortlt

de I'encantament que féu la lada a

les germanes de la protagonista de

La Bella I la Best.. convertldes en

estatues petnficades: ((...i no podreu

tornar al vostre estat pnmltru ftns al

moment que recanegueu les vostres

10 AMBiT5

faltesll Etica en alió privat, Interés

general en alió públic.

El surrealisme i les irracionalitats

ja són fets. Els profetes ((pel canviu

són lIunyans perqué els manca el

Lap~ lIneus roma, la pedra que pocia

profetitzar, tot canviant de color.

Cal, potser, tornar als mestres

plCapedrers, a I'art de tallar la pedra,

d'emcastar-Ia amb altres tambe

tallades i d'esmicolar i pulveritzar el

que h sobra amb la reflexió, la

IntU"iCIÓ, la percepció i el sentir.

Aquestes són les quatre eines

funcions de la psique humana que

Posar-nos, d'una

vegada, a treballar

i atendre les

prioritats

propasa Jung per tal de coronar la

construcció, simbol de I'empresa

afirmativa: la reflexió per tal d'estar

a !'aguait contra el descoratjament

que es veu; percebre j intuir el

pessimisme per tal de guanyar als

efectes d'autosuggestió depressiva;

sentir al costat altres pedres tallades,

companys d'evolució, treballant amb

les mateixes eines i formant un tat

empedregat de formes regulars,

superant les irregularitats que

suposen una expressió del caos del

pedregal.

Deixar de somniar impossib!es

per a treballar les possibilitats. Po

sar-nos, d'una vegada, a trebal1ar i

atendre les prioritats sense fer cas

d'una maxima massa estesa que cal

enfonsar: uRes important i vistos es

faria si nomes s'atenguessin les

prioritats>'.

Avui admirem les runes de

ciutats i construccions fetes aI'época

de la civilització hispano-arab, quan

les idees eren prenyades de for,a.

Diuen que lIavors, als regnes de la

peninsula ja hl havia 40 milions

d'habitants.

o. Sans



winterthur

Evolució deIs plans de pensions a Espanya.

• " El sistema actual de reparto se va a hundir y las prestaciones van a ser muy bajas,
aunque la gente pague altas cantidades durante su vida laboral ".

Gary S. Becker
( Premio Novel de Economia en 1992)
La Vanguardia, 30.9.94

• " El Banco Mundial recomienda a los Gobiernos el establecimiento de " planes obligatorios
de jubilación de administración privada" en combinación con coberturas mínimas de
pensiones públicas ".

Michael Bruno
( Primer economista del Banco Mundial)
Cinco Oías, 4. 10.94

• " Winterthur destaca en el Ejercicio 1993 al gestionar los Fondos de Pensiones que
obtuvieron una mayor rentabilidad en el año ".

Revista Ranking núm. 69
Abri/1994

• " El Plan de Pensiones es el mejor instrumento de deducción fiscal del impuesto sobre
la renta ".

Expansión, 4.10.94

Ara cal que pensi en vosté mateix !!
Vingui a Winterthur.
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DESENVOLUPAMENT
ECONOMIC

RECURSOS
~

PUBLICs
I
PATRIMONI

ereaeiO de riquesa, de 1I0es de treball

¡ d'actlvitat económIca. En paIsos

eom els Estats Units, on per eert el

patrimoni és poc important, la

indústrla de la cultura i I'oei (musical,

cinematograftca, televisiva, etc) és

cada cap més important, tant en ter

mes de capacitat productiva i

exportadora com en generació de

lIocs de treball.

PerO, més enllá de I'impaete

económic, caldria analitzar també la

incidencia de les tdentitats culturals

sobre les col . lectivitilts naelonals. És

a dir, de quina manera aquesta

apreciació col· lectiva ---la cultura

com a vertebradora deis com

portaments, les conscíéndes í les

identitats deis pobles- afeda a les

polítiques culturals t patrimonials.

La cultura ha servlt alllarg de la his

toria fonamentalment a dos tipus

d'interessos ben diferents. D'un can

tO, ha perseguit un objeetiu d'ordre

estétic, artistic -produir bellesa,

expressar i comunicar emocions,

satisfer determinades necessitats

expressives, ete- De I'altre, els grups

í les c1asses dominants persegueixen,

Costa creure que uns equi

paments i unes activitats

normalment suposen molts

diners a la col' rectivitat

En altres casos, pensem per

exemple en Girona, la remodelació

urbana i patrimonjal del centre

histórIc en permet una nO/a valoradó

idesenvolupament económic. Aquest

tipus d'estratégies poden alterar

profundament I'estructura económica

de ciutats o comarques en declivi.

La matelxa UNESCO ha treballat des

deis anys setilnta amb la idea que el

desenvolupament económic del Ter

cer Món no era ¡:x>ssible sense partir

del propí reconeixement i desen

volupament cultural.

Per aixó, no és estrany que

I'analisi de I'impacte territorial i

ecanamic de les activitats culturaJs

hagi merescut aquests darrers anys

I'ateneió especial d'alguns analistes i

responsables públies. Les nostres

societats desenvolupades tendejxen

asubstituir la produccló agraria i de

manufactures industrials, activitats

en les quals som cada cap menys

competitius, per productes d'ela

boració més complexa, sovint idees i

productes culturals. Es com un nou

lIfons de comen;lI, un patrimoni no

monetari, intangible, que permet la

Centenars de milers de perso

nes, no sois a Italia sino també a

moltes altres ciutats i racons escollits

del nostre pais, viuen d'aquesta

aetivitat Idel conjunt de negocis (res

taurants, hotels, agéneies de viatge,

establiments de venda de records i

postals, cases de fotografia, etc) que

hi va associat

Algunes eiutats senceres, eom

Venecia, o contrades i poblacions

més petites com Poblet o la vall de

Boi, viuen principalment gracies a

disposar d'un rie patrimoni heretat

que cal mantenir ¡conservar, i que

I'escola i el món de la cultura primer,

i els mitjans de comunicació i la

Indústria del turisme despres, es

dediquen a promocionar. Altres

poblaeions, eom AvinyO (a la

Proven,a, Fran,a) o Tárrega, en

aquest cas en menor mesura, basen

la seva estratégia d'identitat, difusiO

exterior 1desenvolupament económic

en la promoció i realització d'un gran

festival, que més enllá de generar

ingressos directes posiciona en el

mapa aquestes ciutats ¡ la seva

\()luntat de diferenciacíó 1innovació.

M OLTA gent es pot

demanar, a partir

del titol d'aquest

article, sobre les raoos que ens

permeten relacionar avui els museus

1, en general, les intervenelons de sal

vaguarda, estudi I divulgaeló del

patrimonl amb el desenvolupament

econOmie deis pobles, en especial

d'aquells que en dlS[lOSef1 i han sabut

revalontzar-lo.

(osta creure que uns equi

paments 1 unes activltats que

normalmem supasen molts di~ers a

la col ledlvltat -les entrades no

cobrelxen més que una proporci6

molt reduida de les despeses en

inversió i manteniment- puguin

arribar a generar indirectament

benefiCls externs gens menys

preables a la eomunitat, tot i que

difiells de quantifiear.

Algú que hagi viatjat per Itália

sabrá fins a qUin punt el turisme

eultural-ilquesta déria que agafa a

massa creixents de poblacíó amb un

eert nlvell edueatiu I eultural- és

important per a I'economia dei pais.

12 AMBIT5



potser inconscientment, un interes

molt mes prosaic j ideológic, la

utilització de la cultura com a

instrument de poder i d'obtenció de

determlnats consensos socials que

els facilitin obtenir i mantenir-se en

el poder. Lart ideterminats aspectes

del patrjmoni han estat, en tot tipus

d'epoques i situaeions politiques, al

servei de la interpretaeió del món que

interessava els grups dominants. Els

moviments naeionalistes, per

exemple, han valorat l'art de les

epoques d'apogeu economie i polític

deis seus pobies (que no per

easualltat és el mes rie!); els regims

autoritaris, ?Jl canvL han exercit la

censura, afavorint un determinat tipus

d'an no contestatari i quan ha ealgut

han destruÜ el patrimoni popular o

historie que els era desfavorable; i en

el cas de I'estat liberal, s'ha utilitzat

el mercat per promoure el que

interessava i s'ha marginat la resta.

Potser ens podríem preguntar,

quina incidencia te tot aixó en les

formes de gestio del patrimoni i en

les decisions d'invertir-hi econó

micament a casa nostra? La missto

última deis museus ¡en general deis

altres grans contenidors patrimonials

(parcs arqueologics, monumentals,

etc) és I'estudi, salvaguarda,

enriquiment, conservaeió, restauraeio

i difusio deis béns patrimonials a la

seva cura per tal que en puguin

gaudjr les actuals i futures

generacions. Tanmateix, no sempre

les prioritats d'inversjo i programacló

pretenen un equilibri entre els

diferents objectius teóries abans

esmentats. Els diferents responsables

deis museus -del director als

conservadors j, espeeialment, els

politics- tenen diferents sensibilltats

a I'hora de prioritzar, d'acord amb

interessos legítims. Alguns preferiran

invertir temps i diners en la producció

de grans exposieions propies j en

I'elaboracio i edieió luxosa de catalegs

per entesos (que competejxin en

preu i qualitat amb els lIibres d'art

d'editorials privades), per tal de

guanyar prestigj en el món

professlonal, en 1I0c d'acceptar

exposieions itinerants menys cos

tases. Altr'1? cops, es tendira afer

museus especialitzats pensats més

per aser visitats per especialistes, en

Iloc de bastjr uina bona xarxa de

museus loeals, didactics, i arrelats al

territori, pero no tan prestigiosos als

ulls deis politics I deis técnics

Aquests darrers anys, la majar

pressió pública en demanda de

rendibil,tat social ha fet que

assistíssim aun esfor¡; per aconseguir

una major assistencia del públic. Els

grans museus i centres d'exposicions,

amb els seus responsables al

capdavant, han aconsegult recursos

per fer grans i atractius muntatges.

El prestigi de la institucio hi estava en

joc i els exits aconseguits son

Algunes ciutats senceres o

contrades i poblacions més

petitesl viuen principalment

gracies a disposar d'un ric

patrimoni heretat que cal

mantenir i conservarI i que

I'escola i el món de la cultura

primer, i els mitjans de

comunicació i la indústria del

turisme després, es dediquen a

promocionar.

evidents (per exemple, I'exposjeio

Cervantes al Museo del Prado).

Mentrestant, pero, el sistema territo

rial de museus resta desates.

El govern espanyol es pot gastar

milers de milions de pessetes per

comprar la col, leccio Thyssen i

col· locar-la al costat d'una de les

millors pinacoteques del mon, pero

no ajuda a ciutats intermedies afor

mar col 'Ieccions didactiques i dig

nes amb els fans disponibles.

Les conseqüencies de les

decisions d'inversio son evidents i

potser no som prou conscients que

I'estima i salvaguarda del patrimoni

es fonamental per a la supervivencia

deis pobles, en especial en una

época de creixents interdependeneies

mundials. Qui perd els origens, perd

la identitat.

Lluís Bonet i Agustí
Unjversitat de Barcelona.

Centre d'Estudis de Planificaci6

Publicat a Ressó de PJnent,
núm. 119 de I'Ateneu Popular de Ponent
Lleida.
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MILLaR 50FT
PROGRAMACIÓ

Gestió d'empresa i comery. - Programació estandar i1nliGla
Adaptem els processos informatics a les seves necessitats.

prograJa~~,~~i~:dila~~~~~~;J~~le~...¡
I
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SARJ-4, S.L. - Transports i Serveis

Indivil i Mandoni, 25 - 25003 L1eida - Tel. (973) 26 25 19 - Tel. (973) 2749 66
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GESTIONAR "NET"

UN BÉ AFEGIT
PER A LES EMPRESES

La responsabilitat de les

empreses amb l'entoro

proporciona valors afegits que

cal potenciar: millora d'imatge,

competitivitat...

L A implantació d'un nou

model de gestió passa per

la minimització de reSidus

indusmals. La producció incontrola

da de residus industrials, I'aboca

ment de les deixalles de productes

que podlen ser reciclats o reutilitzats

es avuí en día un indicador

d'ineflcléncia de I'empresa i no de

benestar. Passar d'una manera

antjquada de gestionar I'empresa a

una de nOJa o ('neta", i minimitzar

els resjdus, considerant que un residu

PO! convertir-se en un recurs en !loe

de ser una deixalla que ha perdut

valor económic i veient la protecció

del medí ambient (om un sector

productiu més, (om un be afegit per

a l'empresa, no només fa més

competitives les empreses, sinó que

redueix costos.

Estudis realitzats per I'OCDE es

timen que I'adopció de mesures

preventives de la contaminació

incrementen els costos de producció

en un 5% mentre que I'aplicació de

mesures correctores eleven els cos

tos al 10-15%.

Associacionisme per a les

empreses

No obstant alxó, aquesta nova

situació Que ha de ter compatibles la

utilització deis recursos naturals amb

el progrés (desenvolupament 505

tingut) representa un gran eslor,

d'adaptació per part de la petita i

mitjana empresa que no té ni la

tecnologia ni la capacitat de recerca

AMBIT5 . 5



Responsabilitat

medioambiental és

competitivitat

GESTIONAR IINET"

per posar-se al dla en temes

medioamblentals. L:associacionis

me empresarial es revela com

i'lnstrument per compilr amb el

compromis en la proteeció del medl

amb",nl

ACatalunya hl ha aC1ualment 80

aSSOClaClons, hl ha 12 convenis en

marxa I aquest any s'han realltzat 20

diagnosIs de dlferents sectors per

analltzar com contamina cada un

d'aquests.

El director general de Quaiitat

Ambiental del departament de Medi

Amblen!, Josep L1uis Fuentes, afir

ma que el delegat territorial ha

comen<;at a establir contactes per

constituir una soCletat que fes la pri

mera etapa de producció, perqué

segons expllca, uhl ha tecnologies

netes que no sén rendlbles perqué

no fan tal el procés, slnó solament

una partll

Canviar les actItuds

Per al conseller de Medl Ambient

de la Generaiitat de Catalunya, Albert

Vllalta, la res~ténCla acanviar cap a

un model de desenvolupament sos

tenible per part de les empreses i

de la sOCletat en general no és Ja

una qüestió tecool6gica oeconómica

perqué tila tecnologla existeix i

económicament es possible", sinó

psicológica ipolítica. urem de canviar

els hábits adqulnts per uns altres de

més raClonals. Els reptes que tenim

no són ja tant d'actuacions com

d'actítuds, de canvi de mentalitat j

d'una nova consciencia. Les

empreses han d'assumir la seva

responsabilitat i no actuar nomes per

les sancions. Han d'incorporar un

responsable de Medi Amblent en el

seu equip directiu i en els productes,

incloure-hi el cost de la natura. A

mesura que les empreses són mes

responsables amb el medi ambient

guanyen en competitivitatll •

Segons diferents experts en te

mes medioambiemals, a Europa ja

está entrant la n<Na filosofia d'una

clara volumat d'autosuficiencia en la

gestió de resldus, avui en día el tema

més preocupant I complex perqué

pro.'OCa conflietes interestatals. Més

Que dietar normes rigides, a Europa

la responsabilitat medioambien

tal funciona primer per una cor

responsabílitat de tothom. El Sé pro

grama de la CE, ha definit els reptes

medioambientals europeus. aposta

pel principi de col· laboració

voluntaria de les empreses, ¡

Catalunya, segons el conseller Vilaita,

<cha de ter seus aquests reptes amb

una majar credibllitat institucional,

amb una transparencia ¡exigencia

per part de ¡'Administració en el

compliment de normes i amb una

majar conscienciació social que eviti

la competencia. En materia de medí

ambient no s'ha de veure qui ha fet

Els reptes del Sé Programa

El cinqué programa de la CE ha

definit els reptes que preocupen

Europa i Que són el canvi climatic,

i'aire, la protecció de la natura i la

biodiversitat o diversitat d'especies,

ia gestió deis recursos hidrics, el medi

ambient urba, les zones costaneres i

la gestió deis residus. Sobre I'es-

calfameot del planeta, s'han pres

mesures per reduir les emissions de

dióxid de carbani i hi ha un debat

abert sobre si s'ha de posar una taxa

o no; s'advoca pel manteniment de

la biodiversitat; hi ha una persecució

per recuperar les aigües continen

tals; sobre medí ambient urba,

Brussel . les pensa que la res

ponsabilitat ha de recaure en les

administracions locals i, finalment, en

el tema de zones costaneres es vol

anar cap auna gestió integrada deis

58.000 km de costa. El darrer

aspecte són els residus.

Poca demanda de

subvencions per produir net

Seguint la filoso!ia del Sé pro

grama en la qual es basa I'actuació

de la Generaiitat, el conseller Vilalta

explica que en J'aspecte de les

tecnologies netes, I'actuació se cen

tra en programes de subvencions per

als que produeixin nel No obstant

aixó, segons comenta Josep L1uís

Fuentes, llno s'esgoten les partides

pressupostáries destinades afomen-

NETEJA VIDRES - POLlMENTS - NETEJA I MANTENIMENTS D'ESCOLES
ABRILLANTAMENT DE PISOS I LOCALS COMERClALS

PRIMERA NETEJA D'OBRES I MANTENIMENTS DE COMUNITATS
NETEJA DE PARKINGS

NETEGES "LLEIDA" S.C.P.

Indivil i Mandoni, 24, baixos - te!. 26 36 06 - fax 28 03 11 - 25003 LLEIDA
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tar aquestes tecnologles perqué la

gent té por. Quan algú demana

(anVlar vol dir Que incompleix)).

D'altra banda, la Generalitat está

esperan! que la CE dleti els darrers

detalls per comen<;ar a concedir a

les empreses les etiquetes eCQ

lógiques o Ecoetiquetes per als seus

productes. El requlslt per a la

concessió de I'etlqueta es Que els

danys causats pel producte lides del

bressol fins a la tomba)), siguin

inferiors als causats per d'altres

productes semblanrs. La consellerla

de Medl Ambien! s'está plantejant,

d'altra banda, crear una etiqueta ca

talana per aquells productes de

matérles reciclades. En el tema del

sanejamen! d'algües s'está a pUn!

d'arribar a un acord amb e/s

empresaris per establir un canon.

Lobjectiu és la depuració en origen.

En qüestions del litoral si aquest any

Catalunya ha perdut banderes blaves

es llperqué tenim dades fiables'>, afir

ma el conseller. En I'aspecte del con

trol atmosférlc hi ha ajurs a les

empreses per posar-se al dia en la

materia medioambiental 1, (om a

darrer punt, s'ha inicial a Catalunya

la proteeció de 144 espais naturals,

un cop aprovada pel Govern la L1ei

sobre Espais Naturals.

Implantar un nou model de

gestió

La gestió deis residus es ara per

ara el repte mes punyent a Europa

pels conflictes Interestalills que com

porta, I també el més complex El

Parlament espanyo! esta discutint el

projecte d.~ lIel de gestló de resldus.

De mament funcionen amb un

decret leglslatlu de 1991, que és

I'adual normativa. La nova lIel, I'ámblt

d'aplicacló de la qual será pels resldus

originats i gestionats a Catalunya, va
destinada aimplantar un nou model

de gestio que inclou dues premisses

basiques: que els residus tenen

propietarl 1 que per tant son les

empreses les que s'han de res

ponsabllltzar del producte al final de

la seva vida útil I que to! ha de ser

recuperat i no pas eliminat El nou

model de gestió passa, dones, per

Els residus tenen

propietari

~AGRUPAClÓMÚTUA

del Comer<;

Agrupació Mútua

de la Indústria M.C.S.

Avgda. Dr. Fleming, 15 - 25006 LLEIDA

Te!. 28 16 13 - fax 26 23 70
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La deixalla més

bona és aquella

que no s'ha

produit

GESTIONAR "NET11

(astas més baixos de fun

Cionament i de manteniment

Menys perills per als empleats,

els ciutadans i el medí ambient,

menys despeses ocasionades

per aixo, tant actuals mm fu

tures.

Menys complicacions amb ies

normatives perque a mesura

que augmenta la responsabilitat

deis empresaris per reduir

residus també disminueix la seva

responsabilitat davant la socíe

tal.

Els beneficis de prevenir la

contaminaci6
Una avaluació de 500 estudis

d'indústries (tam indústries velles

com instal·laClons d'alta tecnologia)

mlQStla que els beneficis que obtenen

les empreses en reduir els residus i

prevenir la contaminacló poden

inc1oure:

Un cast més baix de les mate

ríes primeres i de I'energia.

Un cost més baix de I'eliminació

de residus i reduir la de

pendencia del tractament de

residus ¡deis equipaments

destinats a j'eliminació.

Reduir oeliminar la responsabi

Iitat civil futura, en relació amb

I'evacuació deis residus enterrats

o a la contaminació que

pmdueixen.

ren Que el canvi cap aquest nau

model de gestió comporta un

be afegit per a I'empresa, ja que la

situa tecnológicament i econó

micament en una posieía mes com

petitiva.

una política de minimltzació de

residus industrials, que no vol dir més

que aplicar mesures organitzatives i

operatives dios de cada empresa per

redu" la produCCló de residus des

de I'orlgen i redUlr el consum de

pnmeres matenes, aplicant, per les

que quedln, la politlca de les lIes R:

Reclclatge (retorn de ¡'excedent al

proces d'ongen), Reutllltzació (per a

I'obtencló d'un subproducte) i

RecUperaclÓ,

Les formes de gestió deis

residus passen per quatre etapes, de

miliar apitjor. La reducció a I'origen,

com a mesura preventiva, que és la

miliar politica de gestió perque la

delxalla mes bona es aquella que no

s'ha pradUlt; el reciclatge I la recu

peracía per ser reutilltzat en un nau

preces productiu; el traclament

oprlmltzat per canviar les cal(l(

terisllques fislques, QuimJQues o

blOlóglques del resldu 1, finalment, la

deposlCló al sól.

Segons els experts, actualment

hl ha la tecnologia suficient per

minimitzar els residus ¡ conside-

• Tarificadors.• Te/Mons.

TELECOMUNICACIONS

• Centra/etes.

• Fax

• Discriminadors.

• Accessoris.

24 99 99

Passeig de Ronda, 158

25008 HE/DA

tel./fax (:

• TMA (Te/efonia Móbil).

• Busca - persones.

• Venda i instal.lacions.

Distribuidor Oficial

MoviLine
Su servicio de Telefonía Móvil

18 AM81T5



Reducció de costos de I'as

seguram;a de responsabilitat

Millora de I'ambient laboral, la

productivitat i la qualitat deis

productes

Tot aixó repercuteix, en darrer

terme, en una millora de la imatge

pública de I'empresa, davant una

sOCletat que cada vegada esta mes

consClenciejada en la necessitat de

ser respectuosos amb el nostre

entorn.

En aquests 500 casos, els

resjdus es van reduir des d'un 85%

a un 100%. Els períodes d'eixu

gament de la inversió van anar des

deis tres anys fins a un mes i els

metodes emprats van ser la in

troducció de tecnologies en la linia

de producció i modíficacíons deis

processos mitjanc;ant la substitució de

íes substáncies antigues per d'altres

menys contamlnants. Les teenologies

per realitzar alguns d'aquests canvis

eren disponibles amb facilita! D'altres

van ser processos elaborats de nou

pels propietaris que alguns van pa

tentar i els van vendre o cedir a

d'altres. Així van resoldre els propis

problemes ialhora van desenvolupar

un nou producte.

Aplicació del pla de

minimització a l'empresa

Lestructura d'un pla de mi

nimització de cara a gestionar d'una

manera diferent l'empresa passa

per algunes premisses basiques. En

primer lIoc, cal un pie suport deis

estaments claus de I'empresa, un

convenciment del sector productiu i

de la djre.cció sobre els motius de

I'aplicació del nou pla i els objectius

aassolir. En segan Iloc, s'ha de crear

la figura de responsable de residus.

Aquesta persona ha de coneixer

l'empresa, ha de tenir cap~itat de

lideralge per motivar el personal, ser

un bon gestor i, sobrelot, ha de tenir

autoritat en I'organigrama de la

companyia i temps per dedicar als

temes medioambientals. En tercer

1I0c, caldria realitzar una audítoria

medioambiental a Ecoauditoria,

I'objecliu de la qual és analitzar la

situació de I'empresa en relació amb

Gestionar "net"

nova imatge

i més avantatges

per a canviar

I'entorn i el compliment de la nor

mativa medioambiental, establir les

necessitats en aquest camp, deter

minar les mesures correctores i po

der explicar a tercers les activitats

de la companyia que facin referencia

a la protecció del medi ambien! Les

auditaries sén un sistema de gestió

intero í voluntari que ajuden les

empreses aCOfleixer i corregir la seva

situació ambiental. És important que

les elaborin lécnics índependents. En

quart Iloc, un pla de minimització

passa per la formacíó d'un equip de

treball que esllgul motivat per

col, laborar en el nou procés.

En I'etapa d'implantació del pla

és essencial fer una classificació i

separació de residus (c1assificar

fluxas, aigúes, emissions..J Aquesta

infarmació s'obte de I'auditoria. Tot

seguil s'han d'ídentificar les opeions

existents per fer una minimització,

jerarquitzar les alternatives sobre la

base d'un criteri (modificació de

processos?, substitució de matéries

primeres?) per reduir els residus en

origen. En un tercer moment, s'han

de reciclar els residus en el mateix

procés d'origen, la qual cosa fa que

SI les empreses estan connectades

gremialment, n'hi hagi unes que

puguin aprofitar el material reciclat

de les altres.

1, finalment, la quarta etapa se

ria la recuperació de materials

valuosos.

A I'hora d'avaluar la rendibililat

d'aquesla nova gestió, s'ha de pre

veure, manifesta Josep Lluis Fuen

tes, lIla millora del medi ambient, la

salul laboral i la nova imatge de

I'empresa, perqué la gent encara no

se n'adona del que li costa I'actual

gestió de residusn.

Elisabeth Bonshoms

Publical aB Gestor, núm. 13,
del Col' legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya



LLEIDA IMPULSA EL
DESENVOLUPAMENT RURAL

D'EUROPA

Els projectes LEADER aspiren a una implicació, com més complerta

millor, per part de la població local en cada etapa del procés, a ti

d'aconseguir unes motivacions reals.

El camp d'acció, peró, és massa ampli i la població sovinl esta forma

da per nombrosos grups socials, amb interessos, preocupacions ¡re·

cursos diferents.

A més, participar en aquests projeetes pressuposa una implicació du

rable i exigent.
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La Conferéncia Europea de

Desenvolupament Rural, celebrada a

Ueida els passats 26 i 27 de

setembre, en el marc de la Fira de

Sant Miquel i Eurofruit'94, ha pretés

servir d'analisi i reflexió per tal

d'impulsar I'aven<; económic de les

zones rurals a partir de les diferents

iniciatives englobades en el

denominat Programa o Iniciativa

Comunitaria Leader.

La conferéncia ha estat

organitzada conjuntament pel

Ministeri d'Agricultura, Pesca i

Alimentació, la Conselleria d'Agri

cultura, Ramaderia i Pesca de la

Generalitat, l'Associació Europea per

a la Informació sobre el Oesen

volupament Rural, la Fundació ¡¡La

Caixall, la Diputació de Lleida i la Fira

de Ueida.

~objectiu de la trobada ha estat

I'analisi de les innovadons realitzaces

en el medi rural a partir de la

comerciaJització deIs productes

alimentaris promoguts pel programa

Leader i. Aquest programa fou creat

el 1991 per la Comissió de les

(omunitats Europees, en el rnarc

deis Fans Estructurals, amb el fi de

cercar un model de desenvo

lupament per a les zones rurals

d'Europa. El programa, de perooicitat

trianual, es dirigeix a aprofitar o es

timular la creació d'iniciatives locals

com a alternativa a activitats

económiques en crisi.

Durant les jornades s'han

analitzat aspectes com la innovació

en la producció i comercialització

d'aquests productes, aixi com la

cooperació tecnológica per al

desenvolupament, ies eslratégies de

distribució i venda, el perfil del con

sumidor europeu de productes

artesanals i les vies d'implantació de

la procucció alimentaria de quali

tal, També s'han avaluat, de forma

global, les iniciatives que han

concorregul al Leader I durant el

trienni 1991-1994.

Exemplaritat

74 punts d'exposicKJ i venda (un

per cada grup Leader presentl, deis

quals 45 pertanyien a l'Estat

espanyol, han tingut I'oportiunitat de

posar en comú les seves

experiéncies i crear relacions

comercials entre ells que, d'altra

banda i segons alguns deis

reponsables, feia falta perqué els

principals problemes han estat la

manca de comunicaciÓ des que es

va promoure la Iniciativa Comunitaria.

S'ha constatat, també, que la princi-



pal sortida d'aquests productes con

tinua essent vía turisme rural, a tra

vés de ve'lns que ja no viuen a la

zona, o mitjanl;ant botigues es

pecialitzades

Precisament I'estand anglés ha

despertat I'atenció del públic peis

nomblDSOS productes fumats que hi

presentava en Simon McDonald, un

escocés que representava els grups

Leader anglesos La seva firma, la

McDonald's Smoked Produce, és si

tuada aGleniug, un poble de només

30 habitants, i a I'empresa hi

treballen un minim de sis persones

durant tot I'any. A la factoria es

treballen uns 500 productes

elaborats, deis quals 300 sén de peix

i alguns de rars (om el caima. En

McDonald s'ha dirigit a clients

selectes, entre els quals destaca la

familia reial británica.

El proper Leader 11

L1eida ha presentat un total de

18 projectes per accedir al Leader 11

(1994-1997), del total de 34 que

ha presentat lOt Catalunya D'aquests

es calcula que només uns 10

projectes seran seleccionats per a

repartir-se els més de 2.000 milions

de pessetes que rebrá Catalunya

Les comarques que han

presentat projectes són: l'Alt Urgell,

Pallars Jussá i Siobirá (que ja van

participar en el Leader 1), Urgell,

Siolsonés, Noguera, Val d'Aran, Alta

Ribago,,;a, un que agnupa la Noguera

¡ Segarra nord, un per a les

comarques de l'Alt Urgell, Pallars,

Noguera i Garrigues, i I'úitim, un que

propasa u.~a iniciativa per a les

comarques objectiu 58 de L1eida.

El Leader 11 es diferencia de 1'1

per I'exigencia d'un estudi preví de

dinamitzacló iviabilitat, aixi com pels

projectes a concretar, que hauran

d'ésser innCM3dors i respondre més

a I'economía productiva Que a les

inversions en equipaments i

¡nfrastructures. Aquests projectes

finalistes rebran en ajuts de la CE,

Estat espanyol i Generalitat el 40%

de la inversió.

Els participants a la Conferénda de Desenvolupament Rural i expositors

van poder visitar les aáuacions de la Iniciativa Leader I a Ueida, dutes a
terme pel Consorci CEDER-Pallars. La inversió total en els dos Pallars, dins

el Leader 1, ha estat de 830 milions de pessetes, amb un finan<;ament de

la CE de 292 milions i la resta aporta15 per la Generalitat, Diputació de

L1eida, Consell Comarcal del Pallars Jussá, Consell Comarcal del Pallars Siobirá,
ajuntamen15, particulars i altres entita15.

Les aetuacions que es duen a terme dins el Leader I són les següents:
- Centre d'iniciació i formació en els esports d'aventura (Siort)

- Restauració de I'hábitat piscicola del lIac la Torrassa (la Guingueta
d'Áneu)

- Área recreativa i embarcador de ráfting (Uavorsi)

- Centre d'Acollida d'Artistes (Farrera i 8urg)
- Equipament turistic (Ribera de Cardás)

- Centre d'lnformació Integrada del Pirineu (Consell Comarcal Pallars
Jussá)

- Polisportiu municipal (la Pabla de Segur)

- Suport a la inversió de tallers artesanals (Patronat Comarcal per a la
Formació Ocupacional)

- Organització de I'oferta comercial (Fundació Sinergia)

AGUSTí QUERALT, S.L.

ferreteria

(973) 22 30 33
25008 LLEIDA
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I
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Conseller del Departament d'lndústria i Energia de la Generalitat de Catalunya

ENTREVISTA

-S'ho ofirmat que la millar

riqueso de Cotoiunyo és el seu copi

tal humó. ¿ConSidero que lo respasto

pa'lsos europeus, de merca! laboral i

de cost de l'energia també compa

rables i, d'altra banda, que la fiscalitat

aplicada a les empreses sigui un

instrument incentivador de la inversió

productiva en comptes d'un fre.

Aquest entorn macroeconómic

es competencia de l'Administracíó

central i cada cap més ha será de la

Unió Europea. Fins ara el GC>lern de

l'Estal no ha tingut una senslbilitat

especial cap a les empreses. Entre

1986 i 1992 el crelxement del tipus

d'interés espanyol ha estal entre dos

¡tres punts per sobre de la mitjana

comunitaria. La inflació ha estat un

altre factor negatiu, ates Que en els

darrers sis anys la diferencia acu

mulada entre Catalunya i la miljana

de la CE ha estal d'aproximadament

20 punts. Ara bé, jo detecto en el

nou Govern una millar voluntat ¡mes

ganes de dialogar amb lots els

interlocutors, i aixb permet tenir es

perances.

Ara bé, cal també que les

empreses es maguio en un marc

macroeconómic favorable i de tipus

d'lnlerés comparables a la resta de

tructures avan<;ades iespecialitzades

que necessiten per desenvolupar la

seva activitat en millar condicions. És

alió que anomenem entom proper

-En dorrer terme, els industriols

no són altra cosa que empresaris i

oquesrs patebtEn uns problemesprou

especlflcs ols quols les mesures

opartodes per CiU ols pressupasros

esrarals donen unes primeres

respastes od€q.;ades. ¿Com es podrb

crear un clima {ovoroble o lo mlSSJÓ

de I'empresori com o máxJm gene

rador de /loes de trebo/l de qué

dlspaso un pais?

-El mar¡; de la UOIlat Europea

actual Imposa fortes restriccions als

ajuts directes a les empreses per tal

de defensar la lIiure competéncia.

Cal tenlr en compte, a més, que

la Industria catalana está formada en

un percentatge molt elevat -de

I'()((jre del 90%- per empleSeS amb

un nombre de treballadors Infenor a

50. Algunes són extra()((j,nánament

dlflámK1ues i exporten, creen lIocs de

treballl generen benefiCls, que és la

manera de garantir-ne la continultat

Per tal que puguln competir en una

economia oberta, que no pot

lmposar barreres, cal, dones, crear un

entorn ravorable per a les empreses

basat a dotar-les de les infras-

22 ÁMBIT5

"CREAR UN ENTORN
FAVORABLE PER A LES

EMPRESES"

•ANTONI SUBIRA I CLAUS



No hi ha dubte que les

empreses són, per sobre de

tot, alió que són les persones

que les formen

que els catalans donem a la present

situadó respon ales expectatives amb

qué hom comptava amb vistes apre

paror un {utur més esperonr;ador'

-No hi ha dubte que les

empreses són, per sobre de tot, allo

que son les persones que les for

men ¡que l'estructura humana és en

molts casos un factor determlnant de

l'avantatge competitiu de les

empreses d'una determinada regió

o sector. La productivitat éS una de

les condicions de la competitivitat de

['empresa, i ['atenció als costos es

certament important, pero no ['única

qüestió aconsiderar.

La competitivitat es un concepte

més ampli, d'abast fins i tot cultural,

que cal que afecti la configuració de

la mateixa estructura empresarial i

Que, per tant, condicioni les

estratégies directives de les

empreses. La competitivitat de les

empreses depén cada cop més d'allo

que s'anomena aetMtots intangibles:

I'organitzacio, I'estratégia, la cultura,

la capacitat de definir i arribar a

economies d'escala, la imatge,

l'ateneio al elient, les marques i el

disseny, pero, darrera de tot aixó,

depén de la qualitat del capital huma.

Catalunya és una regió in

novadora i amb futur. Un recent in

forme Monitor Fast de la Comunitat

situa Catalunya amb el grup de

regions innovadores, per bé que no

sigui creadora de tecnologies. D'altra

banda, és una regió atractiva per a la

inversió estrangera que ha valorat, en

primer 1I0c, I'ética del trebalt i I'alt

nivel! d'especialització técnica.

~al esperor que aviar s'haurri

de preparor el període pastcriSi. ¿B

panoroma resultantpresentorá unes

Ilnies oposades a les actuals, o

convindra tan sois una odequoció

creb<et1ta t81 convide rumb no rnassa

acusar?

-Els darrers anys han canviat

moltes coses. La tecnologia ha ofert

noves possibilitats, especialment de

comunicació i control. La demanda

s'ha fet més rica i s'ha sofisticat S'ha

ampliat I'horitzo geográfic i la

competencia s'ha mundialitzat i han

aparegut amb for,a els pa·isos del

sud-est as/atie.

La majar competencia, combi

nada amb les noves tecnologies de

la informacio, ha provocat I'aparició

de noves tecnologies de producció,

la informatització deis processos,

l'enorme importancia de la qualitat i

la sistematització de les inOOlacÍOns i

millares incrementals en els

processos.

Les conseqüéncies de tot aix6

són importants, 5'han prodÚit canvis

obligats en les estructures or

ganitzatives de les empreses, canvis

en I'organitzacio del treball, des

ajustaments en el mercat laboral,

pressions sobre la rigidesa de les

plantilles, noves necessitats de

qualifiGldó i, sobrelOL la revalorítzació

deis coneixements i de la iniciativa

de I'home a tats els nivells de

I'empresa.

Pel que fa a l'Aministració, en

relació amb el sistema productiu ter

ritorial, es presenten nous camps

d'actuacio possibles, més enllá de les

infrastructures tradicionals, sobretot

en la farmació i els serveis tec

nologics. Cal que contribueixi al

savar {rire del territori i amillorar

ne I'organització.

-f)'acord omb aquesto clr

cumstancio, ¿sobre Quins pilors

caldrri sostenir lo palitico industrial

del Govern catalri'

-Essencialment, els pilars basics

de la politica industrial del Govern de

la Generalitat es poden agrupar en

quatre. En primer 1I0c, la creació

ÁMBIT5 23



En I'ómbil de les

infrastructures comercialsl els

ajuls a I'organització de

certamens firals també han

estat una actuació molt

positiva.
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sistemittica d'infrastructures avan

,ades i especialitzades al servei deis

diferents sectors industrials com el

Laboratori General d'Assaigs i

lnvestigacions, l'lnstitut d'lnvestigació

Aplicada en l'Automobil, els centres

tecnologlcs, etc.

En segon, la promocio del

comen; exterior, per mitjit de la

DlleCClo General de Promocio en
merClal I del COpeA, que compta

amb 30 ofiClnes en tot el mono

En tercer loc,la dlfusio territorial

de la indústria, que té com aobjectiu

promoure I Incentivar les Inversions

industrials en les comarques en

regressió demogritfica o que han

patit processos de pérdua de secta"

industrials, o també en aquelles que

no tenen tradíció industrial peró que

disposen de bans terrenys industrials

i de bones comunicacions.

En quart 1I0c, la prestacio de

serveis a les empreses, considerats

com a prioritaris, atés que són

sempre escassos i cal escollir. Entre

aqueslS es pocen citar els progra

mes d'estalvi i eficiéncia energética,

de qualitat, d'assessorament

d'empreses, etc.

-Potenciar el teixit industrial és

un objectiu compartit per tothom,

peró la unanimitot es més difícil

d'assoIirentre els espedalistes arnbat

el moment d'aplicar les mesures

adequodes. ¿Podna enumerar els

criteris que informen I'activitat del seu

Oeportament respecte a aix6?

-El Departament d'lndústria i

Energia ha volgut donar aconéixer a

tothom, tant als seus usuaris com a

les persones que hi treballen, els

criteris que han d'informar la seva

activitat Amb aquesta finalitat s'ha

elaborat un document d'objeaius en

el qual han estat sintetitzats. Son els

segúents:

• Identificar les necessitats de les

empreses catalanes a través del

dióleg proper amb els dlferents

sectors i del conelxement de~ lactars

que afecten la seva competitivitat

local i internacional.

, Assegurar que aquestes

necessitats siguin tingudes en

compte pels govems catalá, estatal i

comunitari.

• Crear un entorn favorable ales

iniciatives empresarials i fomentar la

competitivitat, la innovació i I'ex

cel . léncia en tates les manifesta

dons de I'activitat industrial.

· Reduir els desavantatges

competitius que afectln la indústria

de Catalunya, potenciar-ne els

avantatges, i facilitar l'accés de les

seves empreses als mercats mun

dials

Impulsar i afavorir un des

envolupament industrial més

equilibrat territorjalment

· Promocionar el desenvo

lupament deis recursos energe

tics catalans i assegurar que les

necessitats energétiques siguin

cobertes amb el mínim cost

· Mantenir j millorar la seguretat

de les instal· lacions industrials

vetllant per I'estricte compliment de

les disposicions vigents.

· Incorporar criteris medioam

bientals ai disseny de les politiques,

i assegurar que la politlca de pro

tecció del medi ambient reculli

adequadament el seu Impacte a les

empreses.

• Reduir les carregues buro

cratiques i administratives de les

empreses.

• Gestionar i formar el personal

del Departament d'lndústrla i Energia

per tal que pugui proporcionar un

servei prolessional, d'alta qualitat,

cordial i adequat a les necessitats

del públic, d'acord amb els

conceptes moderns d'atenció a

I'administrat

-El reequilibri del pais passo

necessáriament per industrialftzar les



"Cal revaloritzar els

coneixements i la iniciativa de

¡'home a 1015 els novells de

I'empresa"

comarques que en efs darrers anys

han perdut pob/odá / per tant pes

especJfic Tanmateix, atesa la recessió

actual, ¿com es pot donar un nou

impuls a aquesta din6mica?

Descartada la possibilitat d'ajuts

mi~an,ant els Fans Estructurals de

la (omunitat, excepte en les zones

objectiu 2 del FEDER (zones en

regressió industrial), ates que cap

comarca catalana no esta inclosa en

les zones objectiu 1, o zones

subdesenvolupades, només queden

les actuacions del Departament en

tot alió que hem anomenat entorn

proper A banda d'actuacions

horitzontals, independents del

component territorial, es disposa

d'un programa específic

En aquest sentlt, el programa de

difusió territorial promou tres tipus

d'actuacions: els ajuts a les inversions

per al reequilibrament territorial,

els ajuts a la reconversió de de

terminades empreses i les accions de

promoció de localitzacíó d'empre

ses.

-La col· laboració entre la

Conselferia d'lndústria i els conselfs

comarcals presenta ahores dara un

amp/i ventall de rea/itats ¿Qué hi ha

previst de dur a terme a curt i mitj6.
termini no ja tan soIs per tal de

mantenir la tendencia actual, sinó

també, si aix6 és pOSSlble, per supe

rar-la?

A part de la tasca d'informació

a les empreses que realitzen els

consells comarcals, la col ·Iaboració

d'aquests ens amb el Departament

d'lndústria i Energia i, en particular,

amb el CIDEM és malt positiva. Cal

citar-ne I'edició i la djstribució deis

butlletins d'informació empresarial,

els diferents catalegs sobre oferta de

s61 i localització industrial, els

convenis per a la recollida de dades

sobre empreses de diferents co

marques, I'organització de jornades

sobre temes específics d'interés

empresarial, etc.

En altres ambits, com I'energétic,

la col·laboració ha estat també molt

profitosa. (om aexemple podem ci

tar el conveni signat amb ¡'ICAEN per

a la producció i utilització d'un com

bustible vegetal al Maresme en

autobusos urbans, els ajuts a

I'electrificació rural, etc.

En !'ambit de les infrastructures

comercials, els ajuts a I'organització

de certamens firals també han estat

una actuacjó molt positiva.

Antoni Piojo i f1ateu

(Extracte de I'entrevista publicada a Món
comarcal, nÚm. 13.
Secretaria general de la Presidencia
Generalital de Catalunya).
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Tot per la calefacció

Saunier Duval

AMBITS 2S



MARKETING

~

TAMBE,
O MILLOR,
EN TEMPS
DIFíCILS

26 AM~II'

A NALITZANT

campanyes i anuncis

de les dues darreres

crisis, al 76 i al 82, hom troba uns

conceptes que es repeteixen ¡que

es destaquen com a valids per a

diferents missatges: d3ssic i basic.

La crisi ens torna seriosos i ens

Itbunkeritza". ens tanca a casa.

Clássic i básic és la regla. A les

lectures, la música -qué me'n dieu

de I'éxit del cant gregoriá'-, la roba...

una moda ascética emergeix amb

tota convicció. Hi ha gen! que co

munica que ((no gasta perqué es
moda". El boom del bricolatge lou,

precisament. pels \últs del 76. El que

coneixem aetua com a vacuna de

les innovacions. ((Sentit comú,

organització i forc;a de \üluntat), mm

dela El País.

Al mateix temps, els que des de

sempre han emprat la paraula

uestalvi» als seus missatges han

d'esfon;ar-se ater matisaclons. «Pas

tas Gallo)) fou deis més matiners, i

en un anunci auster de disseny, a

página sencera de la premsa diária,

deia Que <lper tal de contribuir a no

deteriorar I'economia domestica))

congelaria els preus durant sis mesos.

Al Nadal, Moulinex matisá el missatge

per al microones: ha substituTt la

familia en festes i els regals per una

parella on tots dos treballen, tot

rematant-ho «cada vez más gente

come en casal).

Els valor> a alegir als productes

o serveis, a mes del classic-basic,

poden entendre's si hi cap una breu

rellexió. Práctic, assequible, proper,

protecció, estabilitat, seguretat...

AQuests valors, transmesos cap a un

univers o entorn familiar, poden cap

tar públic sempre Que s'estigui

disposat a la coherencia dins

I'empresa i, potser, a alguna di

versificació de I'activitat dins el ma

teix establiment. Si hi ha uns valors

Que demana un públic en relació a

un servei o un produete, negar-los

es posar en evidencia una pre

djsposició a la no supervivencia

empresarial. No n'hi ha prou amb ler

rebaixes perque tothom en fa: cal

comunicar intendons afegides.

La percepció d'una situació

socio-económica origina un prendre

consciencia de les actituds i valors

que el públic exigirá. Es conformen

així una serie d'habits de consum Que

transcendiran la durada de les crisis

en el temps, i seguiran vigents amb

la seva propia tendencia, amb el forat

de mercat encetat. Superades les

situacions, els productes o serveis

ofertats en temps de crisi sobreviuran

amb ¡nnovacions i millares (es

I'exemple del bricolatge, que dóna

oportunitat als kit de muntarge, amb

una eYúluciá impensable).

Aquest retrobament d'hábits, un

cop determinats a cada activitat,

plantejara una serie d'oportunitats a

desenvolupar, que s'hauran de cal

cular com una soluciá de continu"ltat

mes Que com una anecdota de

supervivencia immediata.

Alguns exemples per a reflexio-

nar:

-Abstenir-se d'alló superficial i

superflu, juntament amb la recu

peració de I'estalvi a la recerca de

seguretat. dóna oportunitats a la

medicina privada en cadena,

assegurances, mútues, pensions...

\

1



Superades les situacions,

els produetes o serveis ofertats

en temps de crisi sobreviuran

amb innovacions i millores.

,
1

-Sortir menys de casa, junt a

.l'habit de bunkeritzar-se, dóna 0

portunitats al manteniment de la llar,

bricolatge, begudes, aperitius, plats

cuinats, menjar per empartar, lIibres,

publicacions, música, jocs... (i, si les

coses s'animen, parser a productes

per a nadonsl)

-(om a conseqüéncia, no

canviar de cotxe suposa mantenir el

que es té, donant oportunitats al

mercat d'accessoris, recanvis,

reparaClo en general, pneumatics,

carburacíó, xapisteria, pintura, segona

ma...
-Reconsiderar les vacances por

ta a sortides més freqüents de cap

de $Otmana, amb un fort valor a la

proximililt Es donen oportunilats per

a les excursions curtes, recuperació

de productes naturals o autoctons,

tipies, artesanals, recuperacíó de

paratges, oei no dinerari, deno-

minacions de qualitat, d'origen...

-Exigir durabilitat als productes

porta associada la idea de qualitat.

Es poden citar oportunitats a les ro

bes duradores sofertes, prádiques,

cómodes, paraments de la llar, roba

d'estar per casa, colors blancs i

negres, lIanes...

En definitiva, qualsevol conjunció

de valors i actituds detectats entre el

públic, definjra uns habits Que aniran

més enllá de la durada de la crisi. És

un d'aquells moments en Que el

marqueting entra per si sol, ates que

es més barat saber on estem que ter

sonar les campanes de la publicitat

tradicional davant un püblic sordo

A diferents publics interessen

diferents coses. Sabrem «decidir»

ampliar el nostre public en beneflCi

de la supervivencia de l'empresa?

O. Sans

En definitiva, qualsevol

conjunció de valors i actituds

detectats entre el públic,

definira uns habits que aniran

més enlla de la durada de la

crisi.

• Assesorament en bio-construcció.
• Detecció de camps magnetics i electromagnetics.
• 8istemes de proteccio, desconexió i presses aterra d'alta seguretat.
• Instal.lacions ¡reformes electriques.
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IIL'EMPRESA FAMILIAR
TÉ UN TRACTE FISCAL

DISCRIMINATORI"

Un repas als diferents ambits de I'empresa familiar.
de la ma d'un expert empresarial:

dimensió. viabilitat.... discriminació?

FERNANDO Casado, Di

rector de I'Insututo de la

Empresa Familiar es ca

tedratlc d'economla de I'empresa

I ex-dega de la Facultat d'Eco

nómlques I Empresarlals de Barcelo

na, carree que delxa el 1993. Com a

expert empresarial, el professor Ca

sado destaca la dlscrlmlnaoo Que

afecta eIs nostres empresans familiar;

pel desfavorable tracte fiscal que

reben en relaCló a alues paisos Ca

sado creu Que la CfIsi económIca ha

tocat fons 1 sltua l'inlcl de la

recuperacía en pi darrer trimestre

d'aquest any

P. H1 /10 Indlcadors, cam /'aug

mene lleuger del PIB el tercer tnmes

tre, que dÚen que ca/l1encem asoror

de la CflSi, i des de fa setmones es

repetEixen les mpresSJOns sobIl2 el tet

que la segono metwt de 1994 pot
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marrar /'/{)Jcí de la recuperació. Esta

d'acord omb aquest proncistlc>

R En general si. Pero sera a

mi~ans oa finals de 1994, ara no ha

pcióem saber. Hi ha un periode de

sis mesas que pot demorar el

ressorglment económic, pero hi ha

també una sene d'indexs que

assenyalen Que no hi haura una

majar batxada de la reeessió, ~nó una

establlització del moment econ6mic.

Sobre la reeuperació,jo m'inclino més

pel setembre-octubre de 1994 que

abans. En conjunt, cree que hem

arribat al fans de la recessió.

P. L'ojust empresonol, creu que

s'ha tetjo en b<Y10 part, oque seguira

durant molt de temps>

R. Penso que encara seguira,

potser no amb la mateixa intensitat,

peró conMuara en el proper any,

perqué aixó és un ((efecte dómino",

en que el tancament d'una serie

d'empreses comporta el tancament

posterior d'altres, i penso que aquest

efecte encara no s'ha acabat. Hi

haura nous reajustaments de planti

lla, ¡mes aprofitant les nOJeS mesu

res laborals, per la qual casa m'incli

no a pensar que es produira un

creixement de I'atur en els propers

mesas, i que despres entrarem en la

reactivacia.

P. Aquesta reactivada vindra do

nada per faetors interiors o per

I'orrossegoment d'oltres paisos que

ja estan reactivats?

R. Tots dos factors hi jugaran.

Interiorment estem en un cicle, i

aquest comporta que una serie

d'empreses tanquin i que les que

queden tinguin una opció mes gran

a un majar volum de vendes; aixo

es la propia dinamica del cicle.

Aleshores, aquestes empreses que

tenen un increment de vendes per

aquesta raó són les que comencen

a reactivar el tema, i a partir d'aqui

remunten el cicle. Aquesta vegada

I'Estat ¡xx: pcióra fer, perqué aquest

cicle es recuperi, perqué te un

pressupost molt ajustat, per la qual

casa, tot I'estor<; I'ha de fer I'empresa

privada. Ha de ser, dones, I'empresa

privada la que faci de motor de

reactivacia. Peró estem tan integrats

en el man occidental que dificilment

podrem ter una reactivada sense que

els paIsos propers i relacionats amb

nosaltres no la fadn també; en aquest

sentit, cree que hi ha una série

d'índexs que expliquen una reac

tivació als Estats UOIts, a Anglaterra,

a Fran<;a i a Alemanya.



La f1exibilitat laboral dóna als
empresaris una flexibilitat
d'actuació que els permet

afrontar programes, inversions
i situacions sense una carrega

important com era tota
I'estructura laboral.
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R Hi ha una série d'impostos

que son discrimjnatoris respecte a

altres pa·isos, i aixo queda palés en

l'excel'lent estudi del professor Albi

promogut pel Departament d'ln

dústria i Energia. No die que sigUln

impost05 justos o no, aquí entrariem

en el tema de la redistribucio social,

pero, per exemple, tEnim I'impost del

patrimoni, que fa que els titulars de

les empreses tinguin un impost

addicional que no tenen en altres

paTsos; tením un impost de

successions que a díferencia del

d'altres paTsos, afecta el patrimoni

productiu, i aquesta és una de les

causes de la desaparició de I'empresa

familiar. Pensem que normalment

una transmissió de pare a fill ve a

costilr un 33% del valor de I'empresa,

i aixo la desestabilítza totalment.

Arriba un moment que I'empresarí

No cree, pero, que la rebaixa

drastica deis salaris sigui bona idea,

no sóe partidari de la utaiwanitzaciou

de I'economia. Pero també hi ha un

problema d'estrueturació dins la

propia empresa per tenir mes pro

duetivitat Calen uns programes de

formació i d'inversio a nivells mi~ans,

s'han de potenciar els sectors que

cada vegada funcionen mes integrats,

buscant que la integració Id'un

determinat sector tingui un valor

afegit suficientment important com

perqué les localitzaciOns i els salaris

d'altres zones del món no I'afectin.

P El Departamenr d'lndústria i

Energia acaba de publicar un estudi

sobre la /iseolitot de i'empresa lomi

liar Com alecta la fiscalitot espanyola

a la compet~Mtat de I'empresa 10

miliarearalano?

laboro/, malgrat la vaga generol, creu

que és poSitiva per a la marxa de

f'econornia?

R Opino que si. La fiexibilitilt la

boral dóna als empresaris una

flexíbilitat d'aetuació que els permet

afrontar programes, inversions i

situacions sense una carrega

important com era tata I'estructura

laboral. Maigrat aixo, tilmbé cal dir que

la situacio pa~icular deis treballadors

afectats és més dificil que la que

tenien abans, i crec que per aixo

l'Esta, d'alguflil forma, ha de dietar

mesures per afrontar el problema d'un

percentarge d'aturats permanents.

Pero per a mi, es totalment positiu

que les empreses puguln fer progra

mes sense cap carrega estructural tan

fixa com la que tenia fins ara, amb

uns costos salarials que eren

practicament invariables

P Competitivitat és ('eterna

qüestió. Som ara jo competitius,

després de tres devaluacians de la

pesseta en un any'

R. La competitivitat és una

pa",ula que s'está utilitzant molt i que

en cada sector és diferent Parlant

genérlcameo, la devaluacio afavoreix

la competitivitat acurt termini, perque

a !Iarg termini, en una balan¡;a en la

qual les importacions són més

rellevants que les exportacions, esta

clar que aquestes importacions

incrementen els preus i redueixen els

bons efectes de la devaluacio acurt

En conclusió, penso que si aquest

avantatge inicial no es recolza en una

productivitat estructural, quedara

dilÚit

p ractltud de I'Execuüu d'acabor

imposant una reforma del mercat
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A mesura que anem

baixant en dimensió d'empresa,

hi podem trabar problemes,

precisament perqué hi ha una

manca d'estructura de la

propia empresa per afrontar

una política de disseny

adequada.

familiar es planteja vendre a d'altres

socis o bé tancar, abans de conti

nuar amb aquesta carrega. Després

tenim la doble imposició de

dividends, que fa que els beneficis

que vinguin de les empreses esliguin

doblement carregats; despres tenim

la fórmula de la transparencia fiscal,

que no hi es enlloc del món, etcetera.

Tot aixó fa que hi hagi una

desmotivació de I'empresari, perque

té un marc fiscal que en aquest

moment és bastant carregós en

comparació amb altres palsos. Hi ha

empresaris Que per aquesta carrega

fiscal, i també per I'Impost sobre el

sól, per l'lmpost d'Activilats

Económiques, per I'IBI, etc. es plan

legen que els sun mes a compte

muntar la fábrica a Perpinyá que no

aquí, a (atalunl'l.

P L'empresa familiar, ron

affelada a (arolunya, té diversos

frones problemátlcs: dimensió,

penetradó inremadonal, tecnologia,

problema generocional, aspeetes

fiscals, etc. Quina ordenació

d'aquestes prioritats estima mes
camenient?

Normalment una

transmissió de pare a fill ve a

costar un 33% del valor de

l'empresa, i aixó la

desestabilitza totarment.

R. Mes que un ardre, jo es

mentaría dues Q tres prioritats que

cree que sén les importants.

D'entrada, el marc legal no es el mes

adient, pels impostas que acabo de

comentar; després, el problema de

I'obtendó de fans financers per crear

la dimensió adequada, que aquest

tambe es un altre problema, perque

I'empresa familiar no vol deixar el

control de la societat, i aixó fa que

no pugui acollir-se a unes de

terminades condicions ni fon15 de

finan<;amen!. Quan!. a la reposició

de productes i a la qualitat, I'empre

sa familiar, en general, no presenta

problemes, ja que sol tenir

I'avantatge de la qualitat deis seus

productes. Tampoc no cree que en

tecnologia estiguin desfasades,

perque no regategen esfar<;os per

invertir. El que está ciar es que pel

que fa a I'esperit de r€Cerca, d'R+D,

jo diria que per un costat el marc

legal tampoc no es I'adequat, pel

máxim de desgravació que hi ha del

25%, i en segon lIoc opino que no

es un problema de I'empresa fami

liar, sino de I'empresa espanyola en

general.

l' Exportar és encaro peramoIts

empresaris una qüestió conjunturol,

i no diguem crear instal·/acions

permanents a I'estranger (om creu

que s'hauria d'aetuar tant per pare

de les empreses com de les ad

ministracions per potenciar la

internadonalitzadó?

R. A niveU empresarial, la gran

empresa familiar ja té aquesta

mentalitat; de les que jo conec, quasi

totes tenen ja relacions, lljoint-

ventures" oacords amb altres pa"isos.

És una dinamica de merca! Que no

te cap altra sortida, perque la

dimensió cada vegada es més

important per poder ser competitiu,

i no tilnt pel problema de rendibilitat,

sinó pel volum de (lcash flow)). Sovint

una empresa familiar es més

rendible que una gran empresa, el

que passa es Que la gran empresa

genera una magnItud tal de Clcash

flow lI -encara que sigui en

percentatge menys rendible-que Ii

dóna la possibilitat d'anar comprant

i d'anar eliminant competidors. Crec

que d'aixó hi ha una consciencia de

parl de I'empresar;, i que I'ad

minlstrac¡ó pública també esta

comen~ant a fer coses. Penso que

hem entrat bastant tard, fa molts

anys que s'hauria d'haver fet.

~Administració espanyola s'ha aben

fa relatNament poc a !'estranger, i

aixó ha fet que hágim arribat al

mercat Internacional tardo Crec que

en aquest moment la mentalitat ja

la tenim, i el que falta. en el cas de

l'Administració, és que sigUI selecti

va amb aquelles empreses que

puguln tenlr una possibllitat d'obrir

mercat afora.

P Quin tipus d'ajurs creu que

haurien de donar les administrodons

i quines poIítiques industrials haurien

d'aplicar>

R Un pais que te 40 milions

d'habitants ha de tenír una base in

dustrial per poder estar al nivell que

esta. Tothom es conscient que en

aquest tema ha d'haver-hi un

refor<;ament de les politiques

industrials, perque es molt dificil
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una politica de disseny adequada.

Aleshores, crec que és molt positiu

el que la la Generalitat en el sentit

de crear centres de disseny i cen

tres de recalzament a aquestes

empreses perqué realment puguin

suplir la manca d'estrudura própia.

Només el 17% de les

empreses familiars arñben a la

tercera generaci6, i el 33% no

passen de la primera.

p És passible i desitjable que ia

inversió estrungera tami a Catalunya

en ia tormo que ha va ter a mitjans

deis anys 80?

R Coincideb<o amb el president

Pujol en el senlit que Barcelona, i

Catalunya en general, es un eix

econamic i geografic privilegiat, i aixa

independentrnent del fet que hi ha

moments ciclics dolents, com ara,

que estem en recessió. Aquest eix

és fonamental dins ei context del sud

d'Europa. Opino que, a mesura que

hi hagi una reactivació a nivell mun

dial, Catalunya segueix tenint les

condicions geogrCJfiques, eco

namiques i socials com perqué hi

hagi una inversió estrangera im

portant que és molt beneficiosa.

economiques, i entenc que en

aquest mament, dissortadament,

aquestes realitats econamiques tan

que s'hagin de qüestianar una serie

d'aspectes que fins ara eren

inqüestionables des del punt de vis

ta sindical.

PRns o quin punt la gentjove o

les noves generadons es tan corree

de les empreses deis seus pares O

dft d'una altro manera, quina és, la

cantinuitat dins una empresa fami
liar?

P Quin és el disseny deis pro

ductes de I'empresa tamiliar?

R. Les empreses sacies de

l'lnstitut tant a nivell de disseny de

producte com a nivell de lun

cionament, estan en primera línia. A

la Junta DirectIva hi tenim empreses

molt avan~ades que no tenen res a

envejar a empreses de nivell inter

nacional. Ara be, passiblement a

mesura que anem baixant en

dimensió d'empresa, hi podem

trobar problemes, precisament

perqué hi ha una manca d'estrudura

de la própia empresa per afrontar

R Nosaltres tenim estudis que

diuen que nomes el 17% de les

empreses familiars arriben a la ter

cera generacia, i el 33% no passen

de la primera. Hi ha molts fadors,

pero aquestes són les realitats, com

la crisi de dimensió, el problema

impositiu, que desmotiva la con

tinuTtat i, de vegades, el fet que els

fills no IoOlen seguir, i sovint I'empresa

continua, pero no a nivell familiar,

perqué per aquestes dimensions fa

que es vengui una part de I'empresa.

PCreu que elpaperdeis sindicats

esponyols esta a I'ai<;oda de les

acwals circumstondes económi

ques?

R En aquest moment no trobo

adequat el plantejament deis

sindicats. Crec que els sindicats tenen

també la necessitat de plantejar un

diáleg més obert sabre les realitats

mantenir un país de la nostra

població sense una indústria

mitjanament fortil. A partir d'aqui,

s'han de fer els ajuts necessaris per

consolidar els sectors i les empreses

que siguin competitives. Penso que

no han de ser ajudes genérjques,

sifIÓ que han de ser ajudes puntuals,

o almenys amb estructures que

donin suport ales indústries per con

salidar-se. Auna empresa que pugui

ser competitiva se I'ha d'ajudar en

el seu pla de reestruduració.

P Creu que els resultats de

I'acord del GATTseran pasitius per 01

nostre {XIíS?

R SÓC partidari del lliure canvi i

de la IiberalitzacKJ del come,,;, en

cara que aixo pot comportar a de

terminades empreses o sectors una

competitivitat dificil de superar. No

obstant, des del punt de vista del

ciutadá, está ciar que I'obertura

d'una competitivitat internacional,

com la de la Ronda Uruguai,

lor,osament I'ha de beneficiar amig

termini, perqué pot afavorir el

creixement deis nivells d'adivitat i de

productivitat, encara que pugui re

percutir en una série d'empreses

que, amb aquesta liberalització, no

siguin sufidentment competitives.



JAUME
PASTALLÉ:
CUINAR
A LLEIDA

nEis cargols narnés 56n la

"publicitat" de la cuina de

L1eida»

A voste sDvint se I'associa

amb fila bono vida" més

que amb la «bono

cuina"?

~important del bon menjar és

saber menjar, saber fruir. Amb

l'estOmac i la vista allO que t'han

guisat esdevé qualitat als ulls. Abans

d'omplir l'estOmac, el menjar i el

beure es passegen pels ulls i per la

boca.

Sera, potset; pecac..'
Jo et d,,,a que el pecat de la gula

comen,a després del café. Tu pots

anar menjant mentl'e tinguis gana.

Ara, quan ja t'has pres el caté, lar

nar-hi lIavars... hame'

Quants restauronts /lOO ter» a

Lleida?

Hem fet la llBona Cuina" set

anys. De programes se n'ha fet més

a Barcelona, perqué sortir suposa

uns quants dies afora, holels... ja

saps. Fins i tot s'exclamaven d'alguna

comarca on no haviem anat. Et

deien: i aqui, que no tenim bona
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cuina? Recordo que el primer cap

que vain anar a l'Aita Ribagor,a vaig

dir: caram! On és ccaixón? Aixi (om

avan,ava el programa ens semblava

important no deixar-nos cap (omar

ca. Allá on parlen catalá i veuen TV3,

hi aná",m: el Conflent, el RossellO,

l'Alta Cerdanya, la Catalunya Nord,

Alacant, Valéncia...

().¡ina és la ((OJina de Ueida»?

La publicitat de la cuina de Ueida

sén els cargois. PerO jo no ha con

sideraria com el plat autOClon de

Ueida. El cargol és un mol· luse, un

tendnum insuls que agafa el gust del

que li posis, de com el fas. Menjar

cargols és un ritus Que inclou xuclar

la c1asea, no el mol· luse en Si mateix.

És més un motiu per a menjar una

altra cosa, ja que cadaseú té el seu

((in\en!" per a vernissar cargols. A

més, el cargol s'ha de desdejunar,

perqué menja herbes verinoses que

a ells no li fan res i a nosaltres si. Si

t'ensopegues amb cargols que les

han menjat et poden fer molt mal

de ventre o altres problemes.

Així mm a Girona hi ha peix i

carn, a Ueida el que s'ha de mirar

potser és I'aviram i, per descomptat,

introduir-hi més la fruita. Les carns

es fan bé amb la truita. Tambe, fins i

tal, truita farcida de carns o peix. És

sensacional! S'hauria d'aprofundir

més, perqué aqui n'hi ha malta i mol!

bona, i no solament com a postres.

Pensa Que un anec amb cireres, al

seu lemps, és fabulOs'; o I'ánec amb

peres. I Que me'n dius d'una cuixa

sencera de porc, restida, tallada com

de bistecs, i acompanyada d'una

cornpota de poma o de codonyat..'

Dones, aixo, lCcodonyu!¡¡!

Amb l'est6mac

i la vista alió que

t'han guisat esdevé

qualitat als ulls.
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RECULL

AGRISEC,
títo. d'honor de normalització lingüística

En el marc de la passada edició

d'Expolleida, i el mateix dia de la

inauguradó, es va lIiurar aAGRISEC.

entitat membre de CüElL. el tilol

d'honor «en consideració a la tasca

normalitzadora en I'amb;! sócio

económic>I, que atarguen (on

juntament l'Omnium Cultural,

l'Ateneu Popular de Ponent i el

Consorci per a la Normalització Lin

güística.

En nom d'AGRISEC va rebre la

distinció el seu president, en Josep

Ferrer i Corona, de mans del Sr.

Jaume Magre i la Sra Paquita

Sanvicén.

D'altra banda, AGRISEC. que va

participar activament a Expolleida

dins d'un estand promogut per la

COEll, va valorar com a moit

interessant I'experiencia en la Fira,

alhora que ({ha servit per a saber el

grau de coneixen<;a que la gent del

carrer té de la nostra agrupació, i, al

mateix temps, poder explicar la for¡;a

que s'obté en pertanyer a una

associació que lIuita per I'interés

col'lectlu de tota la professióu.

«llles» a la venda

Per a la promoCló del complex

re~denClal Atnum a L1eida clutaL

el Grup Songué ha triat el

concepte d'al1lament en

comunicacló. Segons diu el full

promocional, uAtrium és un nou

concepte d'hilbitat pensat per

aprofitar tolS els avantalges de

vlure a dutat j eliminar tots els

defectes de la massificaciólI.
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Sobre les ¡ornades
immobiliaries

Hem de ser conscients Que la

dedicació conjunta del Col' legi

d'Arquitectes i Aparelladors i del

Gremi de Construetors i Promotors

no pot quedar en buidor. Tots hem

d'aportar el nostre gra de sorra per

tal que aquest aglutinament de

forces continuT en aquesta líoia co

muna per a crear un grup de lreball

i apioió en Que, sobretot, imperin la

professionalilal i la companyonia.

Només desi~aria que d'aqui a

uns anys, tal el sector pogués

analitzar els bans fruits assolits ique,

en definitiva, sigui L1elda la més be

neficiada.

Francesc Piñol i Susagna

Gerent de PROMOPISA

1 Principalment com a elements decoratius

en espais lIiures ---parcs, jardins- i també

adossats a altres, aquestes estructures

ofereixen un ampli ventall de possibilitats i,

per qué no dir-ha, la seva complexilal

Com les fan? On les posen7

Més informació a Comercial Urgell

etra. Val d'Aran km 3,800 - L1eida
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Totes les jornades es van

desenvolupar dios d'vo mare molt

positiu i favorable, no solament per

I'organització, que haura de ser

jutjada pels assistents, sioó per la

resposta donada pel sector amb la

seva assisténcia; a més a més, es

van veure refor<;ades amb les ¡oter

venciDos i amb el desig general que

es (ootinu'io celebrant en anys

posteriors.

Sempre produeix una gran

satisfacció quan has dedicat el teu

estore; a col· laborar en una tasca

d'aquestes característiques i veure

que la recompensa prové de les

primeres autoritats de la província ¡

de tot el sector immobiliari.

Per afer i contemplar

És dificil ser jutge i part a efectes de poder donar una opinió objeetiva

d'uo esdeveniment en qué has intervingut amb tota la H· lusió i tot J'entusiasme.



RECULL

Idees per afer
noves empreses

Hés inlormoció:

Cambra de Comer<; i Indúslria

de lIeida

cinc millors rebrien els ajuts ¡ el

finan~ament a determínar per a

constituir l'empresa i posar-la en

marxa.

Segons Antoni Grau, gerent del

Palronal de Promoció, possiblemenl

hi haura projectes que fracassaran i

que, to! i així, les institucions han de

potenciar I'economia ¡estimular

entre els jOJeS universitaris les in

quietuds produetives i empresarials.

Trenta projectes universitaris

podrien accedir als ajuts per a

formació i creació d'empreses dios

d'uo viver empresarial, segons el Pla

que estudien el Patronal de Promoció

Económica de la Dipulació, la Cambra

de Comen; i Indústria i la Universitat

de L1eida.

El Pla es concrelara duranl el

darrer trimestre d'enguany i es pre

veu, despres d'una selecció previa ¡

un curs de perfeccionament a ((lr

rec de técnics de Barcelona Activa,

el finan~ament de noves empreses

a partir deis 30 projeetes més via

bles. Els escollits rebrien beques per

a cursos de perfeccionament i de

gestió empresarial ¡comercial, i els
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Avui, Gas Natural
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gasLleida
~

GAS LLEIDA liS ho posa facil.

Poseu Gas Natural a la vostra llar
i estalviáreu més d'un 60% de
calefacció.

El Gas Natural és)'energia
que escalfa més. Es comoda, neta i

... .
economlca.

Obriu la porta al Gas Natural, la millar
energia per a la calefacció.

La font
més natural
de calor

i d1estalvi.



EINES DE GESTIÓ

GESTIONAR
O "APAGAR
FOCs"?
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T RADICIONALMENT els

responsables i direetius

d'empresa estan mes

preparats per adirigir i gestionar en

temps de «vaques grossesu. Implan

tar ¡gestionar polítiques amb la pers

pectiva de I'éxit quan hi ha abundants

miljans económics és més gratificant

En els moments actuals es demana,

pero, prudencia.

Fins i tot Quan una (r¡si altera

els plans previstos, direetius cómodes

en situacions de bonan<;a económica

semblen no ser les persones més

idónies per a les noves situacions.

En aquells contextos es manifesten

els nivells d'incompeténcia: la

mateixa conjuntura porta a unes cri

sis económiques cícliques, mes o

menys previsibles, que cal assolir en

la gestió de I'empresa (om un

element més de normalitat en la vida

d'aquesta, i no pas com a sjtuacions

rares.

L:experiéncia assenyalaria que

en molts casos d'empreses amb

dificultats, hi ha un canvi que ha de

precedir els altres: el relleu, sense

traumes, d'una par! de I'equip

directiu, perqué eis que han pogut

fracassar en aquesta situació sén

perfectamem valids quan han

canviat d'empresa.

En un món competitiu, I'em

presa ha d'adaptar-se rapidament

als canvis de I'entorn. Els retards su

posen el temps que va lIde l'agonia

a la mort".

Canviar significa analitzar

críticament tot I'existent, cercar

solucions de canvi, reduir allo que

és superficial, tallar despeses no

justificades..., recobrar, almenys, una

posició de supervivencia.

S'han de prendre decisions que

contradiuen altres anteriors. tot

adherint-se a un nou model, per a

no repetir les circumstclncies

anteriors. Potser ja no serveixen els

productes-serveis d'abans. El mercat

rep i demana altres coses, ¡agraden

més. El canvi de producte-servei

obliga a altres mitjans de producció,

d'embalatge, de presentació,

distribució, preu...

Diversitat d'opcions

En aquests periodes, cada sec

tar, cada empresa, adopta decisions

molt diferents. Per exemple,

conviuen empreses que lIencen

grans campanyes publicitaries amb

altres del mateix sector que el pri

mer que retallen és el pressupost de

publicitat. Unes inverteixen en nous

productes o en investigació, i altres

ha destinen tot a obtenir Iiquidesa.

És evident que hi ha diferents

visions de I'estrategia de futur, i els

resultats i fruits també seran di

ferents Aixó, peró. el pitjor que pot

passar-li a una organització empre

sarial és uno fer res en els temps

feli<;os, i no poder fer res en els

moments críticsH , per haver perdut

les oportunitats.



De forma no exclusiva es consi

deren acontinuació alguns aspectes

aimplantar, amb la filosofia generica

de <ltrebalJar ambu les crisi i no

només uper a)) les crisIs. Aquestes i

altres poden ser adoptades i

compartides amb totes les energies.

No intenten satisfer tothom ni

menyspreuar altres opcions.

-Identificar i desenvolupar

polítiques basades en coneixements

fiabies de I'entorn (mercat,

competencia J

----Evitar el clima de nerviosisme

o d'inseguretat: interiorment, no

transferir els problemes i que ningú

prengui decisions; exteriorment,

involucrant els inversors i els clients

en plans de tulur.

-Dissenyar una estructura

organitzativa prou agil per a facilitar

la presa de decisions,la comunicació,

i el compliment deis acords. Comu

nicar les mesures adoptades, di

ferenciant les eventuals o con

junturals de les permanents o

estructurals.

-Ojssenyar un nivell de

relacions labarals basat en un

creixement salarial sostingut, que

pugui facilitar un increment de

produetJVitat, qualitat i servei al client

-Basar la politica financera en

la capacitat d'endeutament, tot

seleccionant recursos financers a

curt termini nomes amb un cost que

pugui ser assolít pel marge del

producte.

-Analitzar be les despeses a

retallar. Unes poden suposar un ale

immediat, peró potser a la lIarga

I'abséncia pot tenir conseqüén

Cles.

----Els criteris d'avaluació de les

inversions han de contemplar-se des

de la rendibilitat i recuperació a lIarg

termini, per damunt de la politica del

curt termini. Deixar de banda

aquelles despeses o inversions que

no obeeixin a una analisi cost

beneficis, sense oblidar els efectes

a curt i Ilarg termini.

-Procurar mantenir un cert

nivell de liquidesa, mes que

comprometre-Ia en creixements

descontrolats. Els accionistes o

inversors motivars no solament per

I'especuiació, acceptaran una politi

ca de continu'itat de i'empresa abans

que una politica agressiva de

beneficis.

--les relacions amb les enbtats

financeres i d'altres de serveis

externs hauran de ser molt més

estretes i negociadores.

-Analitzar profundament tates

les oportunitats de negoci que es

puguin plantejar.

--comptar amb produetes que

aportin major ",lar afegit, ioptimitzar

els avantatges competitius. No ba

sar, en termes generals, la politica

de vendes en el volum quan el

marge es molt redu"lt

-Buscar fonts alternatives de

subministrament, no habituals. Sol

En un món competitiu,

¡'empresa ha d'adaptar-se

rapidament als canvis de

)'entorn. Els retards suposen el

temps que va ((de I'agonia a la

mort».

haver-hi oportunitats que no han

estat aprofitades anteriorment

-Agilitar els canals de

distribució, facilitant un accés més

immediat i directe al consumidor.

-Practicar una política de crédit

als clients molt rigorosa pero que al

mateix temps faciliti els objectius de

la venda.

-Establir tates aquelles aliances

i acords que puguin incrementar el

prestigi corporatiu. Aquests acords

poden produir beneficis sense in

versions ni compromisos extraordi

naris.
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Molts productes espanyols

s'hauran de consolidar, al mercat

comunitari, sense buscar un benefici

immediat sinO a mig i lIarg termi

ni. 5'ha d'entrar-hi per fires, de

mostracions, publicitaL Al Regne

Unit, per exemple, la prospeetiva in

dica que la rendibilitat és a lIarg

termini i amb inversions.

A les exportacions, en general,

la qualitat i el marketing seran els

grans detenminants: davant preus poc

diferenciats, els aspectes a primar

seran I'oferta d'un producte de gran

qualilat, promoció i servei postvenda.

La selecciO la fara el mercal Un

aspecte que haura de planificar

I'exportadior sera la necessilat d'estar

presents a la fase de distribuciO deis

productes, per a no limitar els

beneficis i sobretot en els productes

industrials, ja que el comprador final

Europea, situava la imatge deis

productes espanyols al 1I0c 13é.

Sembla que costa encaixar els

productes d'aqui amb I'estereotip del

(($01 i platja». l'empresari haura

d'entendre que ja no n'hi ha prou

amb la qualitat, sinO que fa falta

marketing, alió que fins ara no era

sinO despeses.

En la ignorancia sobre les mar

ques d'aqui, Cerveses San Miguel és

una excepció. ~empresa ha asklit

una jmportant presencia en diversos

estats comunitaris, després d'una in

tensa campanya de promoció.

Un mercat estable exigeix, peró,

un contacte pemnanent de I'expor

lador amb el comprador, atés que

qualsevol ascil·laciO pot ocasionar

pérdues per la no-informaciO. El

mercat és dificil peró no insupera

ble: cal una estratégia de continuTtat

en la pnomoció de les exportaeions.

AVANT el Mercat Únic,

el gran objectiu és

consolidar la imarge

deis productes. Fram;a és un bon

bane de pru.e;: la p¡¡><imilat d'aquest

mercal facilita I'exportacío ihom pot

contrastar I'acceplació de les própies

mercaderies amb les d'altres paIses

de I'entorn comunitari.

Un estudi alemany de I'editorial

Gruner & Jahr entre 5.518 perso

nes, assenyalava que els productes

espanyols més coneguts 56n la fruita

i les verdures. Un altre estudi, dirigit

per l'Oficina Comercial Espanyola a

Düsseldort indicava que el 10% deis

enquestats sabia qué era el vi de

Rioja, mentre el Bordeus era conegut

pel 52%. En contrast, el Rioja és un

deis productes uestrellau en les

campanyes de comen; exterior.

Un estudi sobre la imarge de 17

paisos, enearregat per la ComiSsiO

La prospectiva és un esfor~

de combinació de dades i

estudis, per tal d'anar

endevinant el futur i

ajustar-lo a les diferents

activitats empresarials.
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La gran quantltat d'eslUdlS

reahtzats COInCldelxen que davant la

forta Competltlvltat comerCIal, les

empreses espanyoles hauran

d'estabhr una sene d'acords, des de

tusioos o adquislClons tíos als

convenis de cooperaCló ocoordlnació

en un mercat altament concentrat

Lincrement d'adquisició d'empreses

deis darrers anys encara augmentará,

tal Just comen<;am a superar la (risi,

entre palSos de la CE. Amb les fu~ons

i adquisicions es pretén una

racionalització deis productes, la

reestructuracló i I'expansió, poden

facilitar la penetracló als mercats i

aprofltar I'experléncla de I'empresa

adquirida o amb altra cooperació.

A part d'altres limitacions

-establertes per reglament el

50tembre de 1990-, és prohibida

tota concentració que supasi I'es

labliment o enforllment d'una

Slluacló de monopoli per a les

empreses

La cooperació entre empreses

permel un abaratiment deis costos

de produCCló i facilita la realitza

ció de programes de recerca i

desenvolupament, evitant la du

pliCitat d'eston;os. Especlalment es fa

necessaría entre les petites imitjanes

empreses.

Una enquesta del Management

Centre Europe feta adirectius de 16

palSos europeus assenyala els fadors

d'éxit empresarial per a I'any 2000:

qualltat del product!', servei al client,

i lideratge en recerca-desen

volupament la la década deis

vuitanta es consideraven: la

productivitat, els beneficis a curt

termini i la qualitat del producte).

La qualitat s'estén també a

I'atencio al elient i la millar forma es
la ImplantacKJ aI'exterlor. HI ha, peró,

unes consideracions abans d'establir

aquesta representació: cal valorar si

es compta amb una estrategia de

fensiva i ~ hi ha distribuTdors dispo-

La cooperació entre

empreses permet un

abaratiment deis costos de

producció i facilita la realitza

ció de programes de recerca i

desenvolupament.

níbles, si es disposa d'una massa

critica per a justificar la inversió i la

implantació, analitzar estalvis i cos

tos que es poden generar, si hi ha

prou directius per a atendre cor

reetament la representació...

Una alternativa seria la creació

d'assodacions d'empreses per a tenir

acces a la informació sobre el sec

tor' el contacte amb els mercats

exteriors i la maxima especialització

en l'area de marketing.

La cooperació entre empreses es

fa convenient a causa deis pocs

productes espanyols amb ¡matge de

marca reconeguda a I'exterior, i la

implantació de noves sera dificil.

L'alternativa pot passar per la

promoció de marques generiques

per aun mateix producte fabricat per

diferents companyies (com el cas de

I'oh "Oleastrum" a Catalunya).

Aquesta fórmula de promoció es fa

especialment útil per al sector

agroalimentari, en esser un metode

de presentadó per als produdes que

les Pimes no podrien imposar de

forma individualitzada. La marca

generica exigira, peró, una normati

va de qualitat i d'üs de la mateixa

marca.

Quant a I'estratégia de prornoció

de les marques, cal ressaltar que

1'lIeuroconsumidoPl encara no

existeix, i els habits de consum deIs

europeus vénen diferenciats segons

la seva renda per capita i les

particulars característiques socio

culturals. Per aixó, en planificar

I'exportació, hom haurá d'adaptar-se

a la mentalitat i hábils de cada país.

Els productes que se sol ·licitin no

sois dependran de la qualitat, sinó

que hauran de mostrar el nivell de

vida assoli!. ~exportador espanyol es

dirigeix auna població cada cap mes

vella, ben informada, i amb més

temps per a I'oci. Caldrá valorar-ha.
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2. L'EUROPA
~

MEDITERRANIA

ESPANYA haurá de fo

namentar el seu desen

voluparnent a lIarg ter

mini sobre la base de I'aparició de la

segona Europa: la Mediterránia.

Aquesta és la conclusió de I'estudi

encomanat pel Ministeri de Trans

ports a I'empresa Quaternaire.

La realitat d'aquesta segona Eu

ropa encara és, peró, lIunyana: els

propers 30-50 anys, el nord

d'Europa encara será el motor del

desenvolupament. ts en aques!

ámbit on cal encaixar la pretensió del

recentment anomenat eix Sonn-Pa

ris, al qual s'ha apressa! a afegir-se

Madrid poc abans de les darreres

eleccions europees.

La principal forc;a de la hipótesi

de l'Europa mediterránia respon a

dos fonarnents: el prirner, que la

construcció europea no sera possible

amb un sud endarrerit i dependent,

1, segon, que les turbuléncies nord-

africanes aconsellen evitar un sud

frágil i en crisi.

Segons el mateix estudi, la

fa<;ana atlantica europea no desen

volupara cap eix de creixement els

propers trenta anys. Internament,

algunes zones no arribaran al pie

desenvolupament si no transcen

deixen les ufrontereslJ espanyvles. tS
el cas de Catalunya, que suposa-rá

un motor amb el sud-est frances

(Toulouse, Montpellier. Nimes), i

Euzkadi amb l'Aquitánia. També cal

citar les relacions de Galieia amb el

nord de Portugal, i d'Andalusia amb

l'Algarve.

Leix de comunicacions passara

pel sud-est francés i el Roine, la qual

cosa implica una especial ateneio a

les zones properes sensibles als

problemes de saturació d'espais i

ecológics. L1eida podrá beneficiar-se

d'aquesta previsible sobrecárrega en

les vies de comunicació, to! aferrot
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Que I'at'adiu d'aquestes

IOnes no tingui problemes

medioambientals o de

saturació d·espais.
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es redueixen en períodes de fort

creixement, augmenten en moments

de recessió, i la tendéncia és que la

ujerarquiall regional augmentarCi en

el futur, perjudicant les mes

endarrerides. Aixi ho indiquen els

criteris que s'apliquen per a la

instal . lació de les activitats eco

nómiques. Les despeses públiques

en formació i en educació, de

terminants de la localització

d'activitats, són importants. Les

empreses s'implanten tambe pel

personal qualificat que poden trobar,

i les regions més dinamiques són les

que més hi inverteixen.

d'afirmar-se com a grans ciutats

europees.

Catalunya i Valencia han de

comptar, pero, que el seu des

envolupament sera limitat si només

s'enfoca cap a la zona litoral. La seva

expansió natural és cap a I'oest, com

ho demostra l'activitat interior cata

lana.

~evolució de la majoria deis

indicadors macroeconómics aporta la

incertesa d'un rapid creixement futur

de I'economia espanyola, amb el poc

marge de maniobra amb que es veu

condicionada pel compliment deis

vectors de convergencia amb Euro

pa (de les 5 condicions adualment

només se'n compleix una) fins el

1997. ~ be les diferencies regionals

Pedra Natural
Marbres
Granits

Te!. 23 8686

25005 LLEIDA

bientals o de saturació d'espais.

Caldra, doncs, una tasca més coor

dinada entre el govern central i els

autonómics, per till que el Pla Direc

tar d'lnfrastrudures i els d'Ordenacíó

Terrrtorial contemplin plegats aquests

extrems.

Com a decisions a lIarg termini,

s'incorporaran les del tutur des

envolupament global de l'Estal: o

enfortir la relació Valencia-Bar

ce�ona' situant I'epicentre del

desenvolupament a la vessant

mediterrania, dinamica, a la qual

s'incorporaria Andalusia, o bé conti

nuar I'estructuració a partir de Ma

drid, encara no consolidat dins la

geo-competitivitat mundial, pero

sense que les anteriors deixin

Edifici playa les Missions,7

realitzat per Roig Construccions

a mercaderies i passatgers una

sortida ---o varies- rnés interior.

Per als autors de I'estudi, les

economies de les comunitats

autónomes de Madrid, Catalunya i

Valencia seguiran com les principals

bases del desenvolupament fins

I'any 2010, mantindran la seva posi

ció capclavantera si alguns sectors

económics s'adapten o es re

converteixen, i si es dóna a la recerca,

el desenvolupament i la formació la

mateixa atenció que s'ha donat als

transports.

Acomplerts els anteriors, el

següent imperatlu sera la política de

qualitilt de les infrastrudures, de for

ma Que j'atractiu d'aquestes zones

no tingui problemes medioam-
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MUTUA llEIDATANA

Aportant un serve! personal. senós 1

dlnamlc. per POder assegurar la quahlal
de vIda de les 'ulures generaclons, a la
MUTUA LLEIDATANA erelem que caoa
persona. cada llar J cada empresa té
unes necessllalS molt partlculars. Es pe,
aJxo que busquem noves soluclons a
vells preblemes.
A!xi som I 81XI pensem, perqué vofem un
fulur més prbsper

MUTUA LLBDATANA, segws Oe la noSlra
VacaCIÓ vers Uelda

Acaba de nelXef I fa es el més gran deIs
nostres assegurals. El seu aVI, la la molls
anys f 13mbé el seu pare. han dlposllat
la sava conhanca en nosallres. en la
nesua capacltat de trebal! t d'organltzacló.

EL MÉS GRAN DELS
NOSTRES ASSEGURATS

marin/INDÚSTRIES ELECTRIQUES
PROJECTEM, EXECUTEM I MANTEN1M LES NOSTRES INSTAL.LACIONS

• Instal.lacions industrials i comercials.
• Tecnologies electriques aplicables a la llar.
• Domótica, gestió de la energia.
• Sistemes de protecció i alarma.

Passeig de Ronda, 149 - Tel. 246091 - Fax. 23 1560 - 25008 LLEIDA.
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3. ELS 5ERVEI5,
MOTOR DE TREBALL

La participació de la dona és més gran a les

arees de recuperació de productes,

les úniques arees que no han experimentat

creixement en 1I0es de treball.

El sector serveis és

el menys afoctat

pel deteriorament

del mercat

laboral.

U N estudi encomanat

per I'INEM revela que

el sector concentrara

el 14% de la població ocupada, i

participará del 15%del Producte In

terior Brut (PIB) ~informe recomana

mes atenció a aquest sector per a

superar les deficiéncies, sobretot de

farmació.

La investigació, en la qual han

participat universitats, sindicats i

empresaris, confirma la tendér1cia

Que s'incrementara als propers anys,

i és fruit de I'interes comunitari per

homologar categones professKmals i

establir un model de formació pro

fessional.

La transformació Que viu el sec

tor es deu al canvi d'hábits de

consum, i preveu una conversió deis

treballadors «generalistesll en "pluri

especiaiistes» El perfil professional

del treballador per a 1996 será la

polivalencia. Hi haura una forta

demanda de personal especialitzat

en l'alimentació especialment en

producte frese i pre-cuinat A les

graos superficies s'incorporaran ve

nedors especialitzats per segments

de producte.

La transformacíó es condiciona

da pels consumidors: el pes de I'oci

afavorira les Iones de serveis

integrats -arees d'esbarjo, culturals,

esportives...-i el servei al client sera

un element estratégiCo

La distribució la tará un reduTt

nombre d'empreses i creixeran les

centrals de compra, que agruparan,

cada cop més negocis iespecalment

productes de gran consumo Es

constituiran també cadenes de pe

tits establiments especialitzats, amb

importancia a la imatge de marca.

A destacar que el procés d'im

plantació de graos superficies per les

ÁMBIT5 47
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La distribució la taró un

reduit nombre d'empreses i

creixeran les centrals de

compra.

multinacionals encara no es acabat

¡ els canvis que originaran noves

implantacions afectaran les es

tructures internes deis negocis: hi

haura un nau precés de (00

centracions promogudes per

empreses nacionals j europees. Cal

destacar, arribats aquí. que no noméS

s'uimplantenu les graos superficies,

sinó que també s'«importeo', les

reaccions exitoses deis petits

comerciants delllac d'arigen.

~infarme preveu, a lIarg termini,

I'expansió d'empreses dedicades a la

logística, i I'enfortiment de les afees

de venda ¡marketing per a consoli

dar la relació amb el client i atendre

les demandes. La tecnalagia jugará

de pie en aquest escenari: ge

neralització deis codis de barres,

scanners de lectura electrónica i

penetració de Terminals Punts de

Venda lrPV) tant al majarista com al

minorista. També s'incrementaran les

formes de pagament, preveient més

ÚS del (ldiner de plasticn i la duplieació

de les targes de crédit existents.

A lIarg terminj s'enregistrara una

majar utilització de I'intercanvi

electrónic de dades, que modificará

els sistemes de venda. Creixera la

televenda ---....per videotex o amb

noves tecniques de marketing- i

s'inidaran les cadenes $ucursalistes

o franquiciades de certes categories

de productes encara descanegudes

al nostre mercat

El citat estudi fa referéncia també

al fet que la generació d'ocupació ha

esta! sempre semblant en el sector

minorista, sense diferencies de sexe.

Adins, les diferencies segons el sexe

son paleses' en els intermediaris

comercials amb predomini deis

homes. La partidpació de la dona és

mes gran a les arees de recuperadó

de productes, les úniques árees que

no han experlmentat creixement en

lIocs de treball.

Quant a I'alimentació, les em

preses amb una mitja de dos

empleats per negoci no poden com

petir amb altres més grans que po

den abrir les 24 hares i fins i tat els

festius. La Iiberalització deIs horaris

ha generat una situació dificil en el

petit empresari, empitjorant les

condicions socials en qué es des

envalupa.

O'altra banda, atenent a I'en

questa de pablació activa (EPA), el

sedor serveis és el menys afectat pel

deteriarament del mercat laboral.

Malgrat aixó, s'ha vist perjudicat per

temparades turistiques que no han

assolit les previsions. Quant a les

empreses públiques, immerses en

processos de regulacions d'ocupa

dó ide privatitzacions graduals, estan

en conftietes labarals gairebé per

manents.
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E N el eas que la

recuperaClo es con

firmés, el sector de la

eonstrueció haurá superal la seva eri~

méS gran deis darrers trenta anys.

Sense comptar les pérdues deis

darrers exercicis, el sector ha passat

freqüentment per oscil "Iaeians,

sense arribar a trabar un procés

d'expansió estable: amb massa

rapidesa es passa d'etapes de

ereixemenl a fases depressives (al

1989 el erei'Oment de la produeciO

interna fou del 13%, mentre I'any

1993 va créixer negativament un

7,5%).

Davant d'aixó, es demana

I'estabililat en la demanda, per tal

que -aquesta sigui constant, amb

creixements suaus. Aquesta esta

bititat acompassada permetria que

el sector privat tingues unes

perspedives més ciares. Per lal de

garantir-ha, les constructores creuen

que la col· laboraeiO del sector públie

és decisiva. És considera fonamental

la planificaeiO de les obres públiques:

el repartiment del treball será méS

estable si se sap els projectes que es

materialitzaran, i si s'encarreguen

amb prou temps.

De forma general, apart d'altres

plans locals o autonómics, es posa

I'exemple del Pla Director d'ln

frastruetures del MOPTMA, com un

deis elements que cal per anar amb

Hnia amb l'estabilització que es

demana: suposa una planificació

previa, i les inversions en infras

trudures tenen un horitzó més am

pti i una perspectiva més a t1arg

termini.

PROSPECTIVA

4. ESCENARIS PER
~

A LA CONSTRUCCIO

La superació de la crisi passa per I'estabilitat de la demanda, la

planificació, i J'obertura de nous mercats, com el de la rehabilitadó o

renovació de vivendes.
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Els Ireballs de

renovaóó 5Ó" un

fenomen general a tot

Europa, a pesar que

aquí no s'han

desenvolupat plenament.

A la CE el mercat

de la rehabilitació

suposa el 33%

de I'activitat del

sector de la

construcció.

Indicadors

El projecte Construcciá-2000,

que promou Seopan, pretén analilZar

les Iinies básiques del futur del sec

tar de la construcció a j'Estat Djns

d'aquest projecte s'emmarca un

estudi del catedrátic Emilio Fontela,

les conclusions del qual situen en

280.000 les v!vendes estimades

anualment per la demanda poten

cial a Espanya. Aixó suposará que la

demanda potencial en construcció

será de més d'l ,5 bilions de pessetes

I'any.

~estudi destaca el marcat

caracter cíelie de! mercat de la

vivenda, amb períodes d'excés de

demanda j explosió de preus, seguits

d'etapes d'excés d'oferta i depressió

de vendes i preus.

(onstrucció-2000 no preveu un

creixement rapid del nivell actual

d'edifrcació no residencial de carácter

productiu. Aquest seria el cas

d'edificis comercials, industrials i

d'oficjnes; pero sí assenyala Que es

produirá un augment deis equi

paments socials.

Tanmateix, estima que les

necessitats de rehabilitació de

vivendes poden oferir un mercat

potencial a Espanya de prop de 10

bHions de pessetes. Lestimació con

templa que el ((parc" es troba molt

mal adaptat al concepte de ((vivenda

futura u, en el qual s'inclouen criteris

com la millora permanent de les ca

ses, el confort, I'aillamenc

5'indica que cinc milions de

vivendes (el 40% del "parc"

espanyol) tenen defecl€s importants

que exigiran intervencions notables

de reparació; analitzant els equi-

paments i instal· lacions, un 30% del

parc esta necessitat de rehabilitació.

D'altra banda, els treballs de

renovació 56n un fenomen general a

tot Europa, apesar Que aqui no s'han

desenvolupat plenament A la CE el

mercat de la rehabilitació suposa el

33% de I'activitat del sector de la

construcció, mentre que a Espanya

arriba jusI al 27% si es pren en

consideració I'activitat deis tre

balladors autónoms.

A part d'esperar Que la inversló

pública en els pressupostos arribi als

nivells previstos i pugui servir de

motor a la tan anunciada recupera

ció, seria convenient que tota la po

lítica de vivenda es desenvolupés

rapidament. i que continués el

descens deis tipus d'interés, aplicant

se aquests al mercal hipotecari i a la

politica de creadó de 561 ide vivendes

de protecció. També es considera

convenient enfortir la presencia a

I'exterior del sector, Que fins ara

noméS I'ha tingut mm un element

accessori i complementari, un cap

satisfeta la demanda doméstica o

interna.
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Dossier conslrucció

Necessitem conéixer les dades de la construcció a lIeida per tal d'elaborar un ampli dossier que serveixi per apropar les diferents

ofertes a la demanda especifica i alhora impulsar I'activitat del sector a tata la provincia.

Volem contrastar les dades amb constructors, promotors, instal ·Iadors, finques, arquitectes, aparelladors, ajuntaments, entitats...

-€mpla,aments, preus, disponibilitat, previsions, ordenacions,...

---jJer obra-tipus: lIoguers, parquings, oficines, locals comercials, habitatge, 2n habitatge, indústria,.

---jJer sectors: vivenda, obra pública, rehabilitació, materials, exportació..

També ens calen les dades de bancs i caixes (seccions hipoteques i analisi) per a conéixer la vessant financera i la d'altres

assessors (energies, infrastructures, comunicacions, ...)

Us animem a participar i col· laborar en aquest estudi, que reflectira la perspectiva del sector i la demanda i que podra ser útil a

tothom.

Em plaurá col· laborar amb el Dossier Construcció de la revista ÁMBITS

Empresaoentitat _

Domicili Teléfon _

Poblacló _

Representada per Cárrec _

Data:

Fotocopieu i trametreu a:

Ámbits-Dossier Construcció

COELL

República del Paraguai, 2

25002 - L1eida

52 AMBITS

Signatura:
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Generalitat de Calalunya
Departament d'lndúslria i Energia
Centre d'lnformacló
i Desenvolupament Empresarial
CIDEM

DIPUTACIÓ
DE LLEIDA

A,
motor de la Catalunya interior

driving force of the Catalan hinterland
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