




EDITORIAL

RENOVAR-SE O MORIR

Les Cambres de Comen; i Indústria obren les seves
portes i finestres. No és que fins ara les tinguessin

tancades. És que arriben nous aires, renovadors, que fan
necessari una reflexió, un canvi.

Renovar-se o morir. La Cambra Oficial de Comen; i Indús
tria de Ueida, juntament amb les altres Cambres de Catalun
ya, ha escollit la primera opció. Renovar-se d'acord amb un
procés general, europeu, que implica de pIe l'ambit empre
sarial. A nivell estatal, aquest canvi es concretitza amb l'elee·
ció, el passat 18 d'abril, de nou Director del Consell Superior
de Cambres d'Espanya -el Sr. Fernando Gómez Avilés
Casco- , i amb la modilicació del capital 111 del Reglament
General de les Cambres Oficial de Comen;, Indústria i Nave
gació d'Espanya, que regula el sistema electoral d'aquestes
Corporacions (BOE, Ministeri d'Economia i Hisenda, Reial
Decret 816/1990 de 22 de juny).

Parlar del 93 és ja un tópico Malgrat aixó cal parlar-ne enca
ra més. Cal parlar de la necessaria modernització de les nos·
tres empreses, del repte que suposa entrar en competencia
directa amb Europa, del camí que ens hi duu, que no és gens
facil. El 93 no és un mite, és una realitat molt propera.

Obrir les portes i finestres, en aquest context, és, per a la
Cambra Oficial de Comer, i Indústria de Ueida, implicar-se
en aquest procés: definir les funcions, la trajectória aseguir,
els objectius -finalment- , a assolir.

Els objectius són clars: preparar amb urgencia els nostres
comerlYos i indústries, sensibilitzar-Ios cara a l'obertura de
fronteres que suposaran els canvis previstos per a l' 1 de
gener de 1993, en definitiva fer-Ios conscients que -com les
mateixes Cambres- cal renovar-se o morir.

Com assolir aquesta fita?

- Com a organisme consultiu de l'Administració, la Cambra
de Comer, i Indústria de Ueida té l'obligació de defensar els
interessos económics, generals i de caire empresarial del seu
ambit d'influencia.

En aquest sentit, la Cambra assumeix plenament aquest
paper: aconseguir que la província de Lleida sigui inclosa en
els ajuts del FEDER, Huitar perqué I'Eix Occidental sigui una
realitat, defensar i promocionar les comarques més deprimi
des de la seva demarcació són tres exemples cabdals d'una
tasca que canvia depenent de les circumstancies. Cara a
I'any 1991, ens proposem de seguir lIuitant per aconseguir
noves fites, sempre oberts al dialeg i a les iniciatives, com a
intermediaris que som entre I'empr~ri i l'Administració.

- En segon 1I0c, la Cambra es defineix com una entitat de
setveis adrelYada a I'empresari.

L'Assistencia tecnica, I'assessorament i la informació són
els tres punts cabdals d'aquesta faceta, donant una
importancia especial a tot el que fa referencia al mercat
exterior i I'exportació, peró sense oblidar els aspectes de
comerlY interior que faran possible una bona infrastructura
empresarial.

EIs Setveis de Fires, de Creació d'Empreses, de Legisla
ció, d'Informació i Assessorament en ComerlY Interior,
Exterior i Promoció Industrial, la divulgavió deis nostres
informes tecnics, I'edició d'estudis d'interes empresarial,
... són aspectes que la Cambra de ComerlY i Indústria de
Lleida ofereix dia a dia, a canvi que l'empresari se'n vagi
satisfet, i ben informat.

•- Finalment, ens estem preparant per esdevenir un gran
centre de formació i reciclatge deis empresaris i quadres
direetius, perqué creiem que si la informació és impor
tant, la formació és essencial.

Durant I'any 1989 la Cambra de Comer, i Indústria de
Ueida ha impartit un total de 39 activitats de formació,
desglossades en cursos, seminaris, jornades tecniques i
conferencies, a les quals han assistit 756 alumnes i que
han suposat un total de 1.300 hores de dedicació.

Peró encara no estem satisfets. Cara a I'any 1991, ens
plantegem d'organitzar cursos més especialitzats, a la
mida de cada empresa, que permetin als assistents donar
aplicacions reals al seu aprenentatge, que els permetin,
en definitiva, estar al dia en tot moment.

Renovar-se o morir. Renovar-se i tirar endavant, natural
ment. Aquest és el cami que vol seguir la Cambra Oficial
de Comen;. i Indústria de Ueida. Aquest és el cami que us
convidem a seguir, empresaris, com un repte peró també
com una responsabilitat.

L'objectiu final és una empresa forta i competitiva amb
les de la resta d'Europa.
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SALUTACIÓ

Hble. Sr. Uuis Alegre
i 5olga.
Conseller de Comer~,

Cansum i Turisme
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En primer 1I0c, voldria felicitar la Cambra Oficial de
Comen; i indústria de L1eida per la iniciativa d'editar
aquesta publicaci6, la qual, seos dubte, contribuira a man
tenir un fluix d'informaci6 entre ('entitat i els seus elec
tors, pel que fa a tOt5 aquells temes que, d'una manera o
altra, afecten el món económic en general i a ¡'empresa
en particular.

Voldria aprontar aquesta ocasió per comentar els objec
tius de politica general del Departament en materia de
comen;., i la seva repercussi6 a les terres de Lleida.

En materia de comen;, tenim un gran objectiu, i al mateix
temps un gran repte: la modernització de les estructures
comercials de Catalunya, tot cercant I'equilibri entre les
petites, mitjanes i grans empreses de distribució per tal
que el consumidor catala tingui una oferta adient a les
seves necessitats canviants, tant pel que fa a productes
com a tipus d'establiments i formes de comer~.

En aquest sentit, el Departament, des de l'any passat ha
establert uns nous programes d'actuació per tal d'estimu
lar la modernitzaci6 deis establiments, incentivant, amb
subvencions a fons perdut, la seva adaptació a les noves
exigencies del mercat, sobretot quan som davant una fita
histórica com l'entrada en vigor, l'u de gener de 1993,
del Mercat Unic Europeu.

Des del govern de la Generalitat i des del Departament,
som molt conscients de la impommcia i de les repercus
sions de tot tipus que comporta un fet d'aquesta magni
tut; és per aixó que tots plegats hem de fer un psfor~ per

posicionar l'estructura comercial de Catalunya en óptimes
condicions de competitivitat i productivital.

En aquest sentit, el Departament ha iniciat una campanya
de sensibilització que sota el lema Obre el comer~ al futur
pretén reafirmar aquesta necessitat d'adaptació, oferint el
reroIzament económic a totes ¡q.¡eIIes empreses comerciaIs qJe

wlguin rnodernitzar i infonnalilzar el seu establiment

Cal afegir que aquesta Hnia d'ajuts preveu un tractament
diferencial per les actuacions que realitzen els comerc;os
situats a les comarques de muntanya, qüestió que incideix
d'una manera especial a les terres de L1eida.

En el sector serveis i, en concret, en el sector del comer~,

el factor huma téun protagonisme fonamental; en aquest
sentit, el Departament, des de fa temps, duu a terme, a
través de les Cambres, Agrupacions, Federacions i
Gremis de comerciants, tot un seguit de cursos, seminaris
i jornades per tal de donar a conéixer les tendencies
actuals i futures del comer~, i al mateix temps posar al dia
els coneixements tecnics de les persones que desenvolu
pen la seva vida professional en el sector.

Hem d'adaptar els comerc;os, pero també hem de conei
xer les noves tendéncies i les noves tecniques que perme
tin una adequada adaptació deis negocis a les exigencies
del mercal. La combinació entre I'esfor~ deis empresaris
del sector, les organitzacions i entitats que els represen
ten, i el recolzament que trobareu al Departament fara
que L1eida i Catalunya tinguin una estructura comercial
competitiva i adaptada al temps.
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Ueida. Comen; i lndústria neix com un replantejament de
l'antic Bullleti Informatiu de la Cambra Oficial de Comen;
i Indústria de Ueida. Neix com una via oberta de comuni
cació entre la Cambra i I'empresari, peró també com un
ens d'informació actualitzada del nostre illnbit económic i
empresarial.

Ueida. Comen; i Indústria nelx amb la il.lusió d'un projec
te lIargament estudiat, que tindra una continu"itat i anira
consolidant-se a mesura que vagin apareixent nous exem
plars, a mesura que aquesta comunicació que pretenem
establir amb les nostres empreses sigui del tot directa.

L1eida. Comen;: i Indústria preten ser, dones, una nova
eina per assolir els objectius que ens hem fixat, que són la
contínua informació i assessorament cara a l'empresario
Resta oberta, dones, a tots els vostres suggeriments,
inquietuds o informacions, que com a representants o
integrants de l'ambit empresarial de les nostres comar·
ques vulgueu fer-nos. És més, necessitem les vostres opi
nions, els vostres estudis, en definitiva us necessitem a
vosaltres, perqué aquesta revista tiri endavant i constituei
xi, realment, un ens d'informació útil.

Em complau, dones, de convidar-vos, no solament a fulle
jar-Ia sinó també a fer-ne una crítica constructiva, en vista
a poder millorar-la en properes edicions. Només així ens
sentirem satisfets de la tasca endegada.

No vull acabar aquesta Salutació sense parlar-vos d'un
allre projecle que -com Ueida. Comer, i Indúslria - la
Cambra ha aconseguit recentment. Em refereixo a la

Sr. Ramon Santesmasses
i Mestre.
Presidenl de la Cambra
Oficial de Comer,
i Indúslria de Ueida

construcció d'una Área de Serveis a I'Área Niu del
Poligon Industrial El Segre, fel que ens permetrá, a partir
d'ara, ésser encara més aprop de I'empresari, oferir-li uns
serveis més directes, en definitiva, conviure en el seu
ambit més auténtico

L'Área de Serveis compta, actualment, amb una entitat
bancaria -Banc de Sabadell- i un dispensari de Mútua
Ueidatana, a més d'una oficina permanent de la Cambra
Oficial de Comer, i Indúslria de Ueida. Hi ha, d'altra
banda, un local destinat a Cafeteria-Restaurant, una saja
d'actes ¡diversos despatxos. Al primer pis s'instal.laran
unes dependéncies que la Cambra cedira a l'Associació
d'Empreses del Poligon.

El projecte d'aquesla conslrucció fou aproval pel Pie de la
Cambra el 21 de novembre de 1988, després del qual
hom inicia els treballs previs de replantejament i cates, i
més tard es convoca el concurs públic per a I'adjudicació
de la conslrucció i de la ulilització deis locals. Tol plegal,
tot aixó ara ja és una realitat palpable. L'Área de Serveis
de la Cambra al Polígon ja ha comen<;:at a funcionar, i
desitjo molt sincerament que la visiteu i us en serviu tant
com cregueu convenient, perqué ha estat planifica
da i construi'da amb un objectiu molt ciar: donar
serveis.

Espero, dones, que tant la revista que us presento ara
com l'Área de Serveis del Poligan canstitueixin dues fites
significatives en el cami que ens hem fixat per tal d'arri
bar a un objectiu molt ciar: millorar al maxim les nostres
empreses. Nosaltres servim a aquesta causa.
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ELS CENTRES EUROPEUS
D'INFORMACIÓ EMPRESARIAL,
UNA LiNIA DIRECTA AMB EUROPA,

~;;~;;;;::;11t~~~lfj¡il{J_~_-~-~':_X_[.:_':'-'--------------------------------COMER{: EXTERIOR

ca, económica i social que
s'esta produint en el nostre
entorno

E
l projecte del Euro
INFO CENTRES
forma parl del pro

grama de mesures a favor
de les Pelites i Miljanes
empreses que la Comissió
de les Comunilals Europees
va promulgar en el DOGC
86/28/1 del 14-11-1986.

Neix la idea

La Comisió de les Comunitats
Europees, conseient de la pro
blemática que suposaria per a
les PlMES el mercal únic de
1993, i davanl les dilicultals
d'aquestes per accedir a la
informació Comunitaria, va
presentar, en una Comunicació
remesa al Consell, al Panament
i al Comité Económic i Social,
una série de mesures per tal de
pel.liar aquesta manca d'infor
madó.

Des del mes de selembre de
1987 I la Comissió va iniciar
la implanlació d'aquest pro
jecle dins els Estats mem
bres, encarregant una serie
de funcions informatives a
organismes ja existents,
col.Jaboradors habiluals de
les PlME disseminats per 101
el territori de la Comunitat,
com s6n : institucions
locals, regionals, entitats
bancaries i consolats, totes
aquestes representatives de
la majoria d'empreses de la
zona en qUestió.

Necessitats de les
empreses enfront del
reple de 1993

El que veritablement neces
siten les empreses és una
informació actualitzada per
tal d'adaptar-se moll rápida
ment a I'evolució lecnológi-

Aquesta informació ha de
cobrir una serie d'aspectes:

- La política comunitaria
amb la seva normativa i els
programes d'actuació.

- Temes més específics, com
la lisealitat en cadascun deis
dotze paIsos de la
Comunitat i els requisits
legals d'eslablimenl en cada
país.

A més arnés, és molt
important que tota la infor
mació tramesa a les empre
ses sigui canalitzada per un
únic intermediari; d'aquesta
manera s'agilitza el procés
d'adaptació.

Apareixen el. EURO
INFO CENTRE

Per assolir totes aquestes
necessitats, la Comissió ha
creat unes estructures de
difusió de la informació, una
de les esmentades són els
E.LC.. Tenen com a missió
la creació d'uns canals
d'informació permanents
entre la Comissió de les
Comunitats Europees i les
empreses.

Aquests EURO INFO CEN
TRES es troben en organil
zacions existents amb fon;a
experiencia pel que fa a fun~

cions d'ajuda i assessora
ment a les empreses, com
les Cambres de Come,,;,
ates que coneixen la realitat
económica i social del seu
entorno

Per aquesls E.Le. ha de cir
cular la informació en els
dos sentits; és a dir, infor
mació de les institucions
comunitaries cap a les
empreses, i de les empreses
cap a les institucions.



Molt aviat, quan tots els Euro Info Centres atorgats per la
Comunitat Europea siguin operatius, hom trobara una
xarxa de 200 E.J.C. repartits per tota la geografia comu
nitaria.

Objectius de I'E.LC.

Els objectius són molt c1ars i els podríem resumir d'aques
ta manera:

./ Donar tota la informació necessaria a les empreses pel
que fa a qüestions relacionarles amb la e.E.

ti' Assistir i assessorar les empreses en les possiblilitats de
participar en les activitats i accions que les Comunitats
Europees posin en practica, comptant també amb l'esta
bliment de relacions de cooperació de caire durable amb
empreses d'altres parsos comunitaris, ja siguin en la part
comercial, técnica o financera.

./ Servir de portaveu de les empreses davant la Comissió
de la C.E.

./ Finalment, la creació d'una xarxa en qué el seus inte
grants s'ajudin mútuament, a ti de facilitar a les empreses
la informaci6 maxima tant de caracter nacional com
regional, i fins i tot local.

Mitjans de que disposen els E.I.C.

Els Euro Info Centres estan dotats d'un personal especia
litzat, molt capacitat i amb mitjans d'informaci6 for~a

sofislicats.

La informació a que tenen accés els E.I.e. es pot desglos
sar en diferents arees:

,/ AJUT ALS USUARIS,
Conté bases de dades com BIANEGUlDE, BROKERS·
GUIDE, DUNDIS, etc. on es dóna informació per obtenir
referencies d'altres bases de dades i sistemes d'informaci6
que operen a la C.E.

,/ FONS DOCUMENTALS,
Bases com (SCAD, BIBLOS) que contenen referéncies
bibliografiques respecte a les aetivitats comunitaries, com
també els documents que constitueixen el fons documen
tal de ['ICEX.

,/ INVESTIGACIÓ l DESENVOLUPAMENT,
ARCOME, BlOREP, EUREKA, EABS, DOMIS, etc.
donen informació de projectes d'investigació, organitza
cions dedicades a la investigació, referencies de resultats
publicats de programes d'investigació i noves tecnologies.

,/ BASES L!NGüíSTIQUES,
HESAURI, IMTRAJUS. Comprén bases de dades termi
nológiques amb vocabulari científic i inventari de t'Ots els
glossaris estructurals vigents.

,/ECONOMIA 1INDÚS1RJA
TED, CELEX, ELlSE,
PABL!, etc.
Conté licitacions de concur
sos públics de més de 80
parsos, legisladó i juris
prudencia d'ambit comunita
ri, intercanvi d'idees, acumu
lació de resultats, informació
respecte als projeetes de
desenvolupament finan~ats

per la e.E. aIs pai50s A.e.P. i
fins i tot roferta exportable
espanyola.

La Xarxa d'informació a
Catalunya.

La totaIiIat de les tretze Cambres
de Cor11erI' Calalanes han signat
un COI"M!r1i mi1jan;ant el qua! es
constitueix una xarxa d'infonna
ció que pennetrá que l'Euro info
Centre situat a la Cambra de
Cor11erI' de Barcelona, connec
tat informáticament amb la resta
de Cambres de CataIunya i amb
el Centre d'informació a
BrusseI.Ies, pugui donar tots eIs
seus seveis arreu de les comar
ques Catalanes.

Les Empreses calalanes podran
accedir, en igualtat de condi
dans, sigui quin sigui el seu lIoc
d'implanció, a tota la infonnació
que necessitin, simplement diri
gint-se a la seva Cambra de
Comen;: o a les seves
Delegacions, on els serveis
Técnics atendran direetament les
empreses que sol.licitin informa
ció i assessorament de temes
relacionats amb les Comunitats
Europees.

D'aquesta manera hom
obtindra una veritable xarxa
d'informació constituiaa per

un total de 33 punts, distri
buHs per tata la geografía
catalana.

Caldrá, doncs, que les
empreses, en aquest repte
del mercat únic de 1993
que s'apropa, contactin amb
les Cambres de Comer, per
posar-se en Hnia directa amb
Europa.
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INCOTERMS 1990
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L objediu deis Incoterms
és donar un conjunt de nonnes
internacionals per a la inter
pretaci6 deis termes comer
cials més usuals en el
comen;: internacional.

Sovint les parts d'un contracte
internacional (conlracte compra
venda internacional), gnoren les
norrnes de come" del país de
I'altra par! contractant Aixó pot
pn:MlCar desacords, di=ssions i
pIets. Per soIu:ionar aq.¡ests pro-

blemes la Cambra de Comer,
Internacional publicá, el 1936,
un conjunt de regles internado
nals per a la interpretadó deis
termes comercials. Hom les
canegué com a Incoterms
1936. Posteriormen~ hom feu
correccions i ampliacions el
1953,67,76 i 80, i la darrera el
1990, amb el propásitd'actualit
"" les norrnes d'acord amb les
práctiques actuals del comer,
internacional.

El principal motiu de la revi
sió actual ha estat la utilitza
ció creixent de corre u
electrónic (fax) en els con
tractes de compra-venda
internacional, amb la conse
güent necessitat d'adaptació
deis termes comercials. El
1990 és possible l'ús del fax
quan les parts han de pro
veir documents, com per
exemple factures comer
cials, documents de trans
port, o documents necessa
ris per al despatx de duana.

Una aItra JaÓ important en la rnodificació deis Incotenns ha estat
el canvi en les temique:s de transporto En concret, la creixent
utilització de carrega en contenidors, transport multimo
dal, ... En els incoterms 1990 el terme Free carrier ...
named poin! (FCA) ha estat adaptat per tal que s'ajusti a
to15 els tipus de transport, sense tenir en compte la forma
ni la combinació d'aquests. En conseqüéncia, els termes
de la versió anterior que tenien algunes formes concretes
de transport (FOR/FOT and Fob Airport), han estat supri
mits.

Respecte als termes comercials deis INCOTERM5,
aquests han estat agrupats en quatre categories basiques,
comen<;ant pel terme pel qua! el venedor posa a disposi
ció del comprador la mercaderia objecte de transacció, en
la seva propia faetoria, magatzem, etc.; aquest grup cons
ta d'un únic terme (Ex works, terme E); seguit del segon
grup pel qual el venedor efectua ellliurament deis produc
tes a un transportista assignat pel comprador (FCA, FAS
i FOB, els termes F); continuant amb els termes e,
corresponents al tercer grup, pel qual el venedor ha de
contractar el transport, pero sense assumir el risc de
danys i perjudicis de la mercaderia, ni els costos addicio
nals després de l'embarcament i tramesa (CFR, CIF, CPT
i CIP); i finalment els termes D, pels quals el venedor ha
de suportar tots els costos i riscos fins al lIiurament de la
mercaderia en el país de destí. (Vegeu quadre amb la
nova classificació).

INCOTERMS 1990

NOUSTERMES

GRUPE
Departure
Origen

GRUPF
Main carrlage unpald
port pr/nclpa/lmpaga!

GRUPC
Maln Carriage paid
port principal pagat

INCOTERMS 1980

EXW Ex Works EXW

FCA Free Carrier FRC

FAS Free Alongside 5hip FAS

FOB Free on Board FOS

CFR Cost and Freight CFR

CIF Cost, Insurance and Freight ClF

C?T Carriage Paid To OCP

CIP Carriage and Insurance Paid To CIP

la
GRUPD

~
Arrival
Destr DAF Delivered At Frontier DAF

~ DES Delivered Ex 5hip EXS

~ DEQ Delivered Ex Quay EXQ
E

DDU8 Delivered Duty Unpaid

~ DDP Oelivered Duty Paid DD?
•:::J



- La utilització deis Incotenns no
significa que en cas de desacotd
entre les parts contractants,
aquestes puguin rec6rrer a les
Regles d'Arbitratge de la Carha
de~ Internacional. Per
aquesta raó haUJá d'especificar
se una cláusula en el contracte.

Observacions:

- En els contractes de com
pra-venda internacional s'ha
d'especificar que estaran
sotmesos a les regles deis
INCOTERMS 1990.

NOTA, La Cambra de
Comer~ disposa de la uer
sió original deis INCQ
TERMS 1990.

LLEIDA

PR\~A

Gran Passeig de Ronda, 63

GALERIA
COMERCIAL

CENTRE COMERCIAL.

l. Pagament del preu.
2. Llicencies, autoritzacions

i formalitats.
3. Contracte de transporto
4. Rebre la mercaderia.
5. Transferencia de riscs.
6. Repartiment de costos.
7. Avís al venedor.
8. Prava de lliurament,

document de transport
o missatge electrónic
equivalent.

9. Inspecció de la merca
dería.

10. Altres obligacions.

Comprador:

s

TARJETAOE
FIDEUDAD
SOLIClTELA y PODRA
PAGAR CON TALON

SERVICIOOE
CREDITO EN
ELECTROOOMESTICOS

A81ERTOOE
LUNES A SABAOO DE
9 DE LA MAÑANA
A 9 OE LA NOCHE

y

1.500CARRlTOS
PARA AYUDARLES
A HACER SUS COMPRAS

BAR-RESTAURANTE

TRANSPORTE
ELECTROOOMESTICOS
GRATIS

G

PARKING GRATUITO
PARA. :UOO
VEHICULOS

GARANTlA
PRYCA EN
ELECTROOOMESTICOS

CAJAOE
AHORROS
CAJERO
AUTOMATICO

Venedor:

1. Subministrar les mercaderies
d'acord amb el contracte.

2. Uicendes, autoritzacions
i formalitats.

3. Contracte de transport
i asseguranl;a.

4. Lliurament.
5. Transferencia de riscs.
6. Repartiment de costos.
7. Avís al comprador.
8. Prava de lIiurament,

document de transport
o missatge electrónic.

9. Verificació embalatge-marques.
10. Altres obligacions.

'D'altra banda, cada terme comercial ha estat desglossat
en les obligacions de cada part contractant (comprador i
venedor), agrupades en 10 apartats,



lA FRANQUiCIA

i;;;;;;:;;:;~\~~J~~¡~1j\~.;_:·~_'~_'~'_:~_:-:_':_-_'-------------------------------------.L--CDMER{:INTERIDR

El propietari d'una marca és
el franquiciador.

T
enim una franqui
cia quan un empre
sari o comerciant

accepta signar un contrac
te amb una altra empre
sa, normalment més forta i
poderosa, la qual Ji dóna, a
canvi

- el nom comercial,
la marca, prestigi

El qui s'adhereix a la fran
quícia és el franquiciat

FRANQUICIAOOR

Pot ser un empresari,
comerciant, o bé qualsevol
professiona\ que hagi
obtingut bons resu\tats
d'una determinada tasca, ja
sigui empresarial, comercial,
de serveis, etc.

Aporta al franquiciat,

- nom
- genere
- metodes comercials

o empresarials
- merchandising
- disseny, decoració
- saber fer

FRANQUICIAT

També pot ser un empresari comercial o bé qualsevol
professional.

-metodes empresarials
i comercials ja provats
i que funcionen

-el saber fer

És propietari de la marca, la
patent, i el nom comercial.

Aporta al franquiciador:

- inversió inicial en
I'establiment abans
del contracte amb el
franquiciador

OADES O'IIJENTIFICACIÓ

Nom dt" la socielal:

Scnors d'activilal

FRANQUICIAOOR
- inversió mínima marcada

com a ciret o quota
d'entrada (lIoguer de
pisos)

TrlHon

Responsable de la cadelUl:
P..~ tl qui ellS ~nl üadJrrur. cos qlle "u/glll!m eamoctar omb lafirmo

HISTORIAL

- canon de vendes
establert de molt
diverses maneres

Aa) dt" ('T'rlIció de la eudena: Inid de la fimL:l fr.mquiciadoro. com a \;tl

Franquiclats/Associllts. AdherilS

F..lIihlblil1H'nlS
Trrritori
11 Espanyu

EslUbliltlC'nts Ill'eslnmger

Propis. De la maleLU firma

- quota de publicitat
(comuna a tota la xarxa
franquiciada)

x¡rru de n~ndes global (brota)

12

DAUF.S ECONDMIQUES

CunonIDrtl d'entr:ldll

QuolalRo}ullY de fundonnmcnl

QUOla!RoyaIIY de publlcillll

TII'US 1)'E,51'AIlI.IM¡':NT

Poblodó minimll de lo 'l001l d'hnplllollldó

Superficie de n.nda

lnHI'5i6

Xlfrn miljuDIl anu.al de ,·endes

Inver.siÓ pcr entrar a Ja franqufcia

Quo\a pcr funcionar

Quola pcr la pubJidlol

A més a més té el deure de complir
amb: nom, genere, me:todes,
merchandising, etc.
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
DEL CARRER DEMOcRAcIA
Sr. Joan Sendra
Democr.'lcla,9.
Te!. 24 75 23/ 24 22 58

ASSOCIAQÓ DE COMERCIANTS
DEL CARRER TEMPLAR1S
Sr. Anlon! Egea ¡ Gazquez
Unió,11
TeL 26 02 18

ASSOClACIÓ DE COMERClANTS
DE SANT LLORENC
Sr. Josep Vilafranca i Resa.
Les Monges. 8
Te1. 27 35 76

ASSOCJACIÓ DE COMERClANTS
DE SANTA TERESA
Sra. Montserrat Guardlola.
Govemador Montcada, 9
TeL 27 1592.

ASSOCIACIÓ DE COMERClANTS
DEL CARRER DE SANT ANTONI
Sr. Jordi Mané
CalTer de San! Antoni. 26
Tel. 27 37 73

ASSOCIACJÓ DE COMERClANTS
DE RAMBLA DE FERRAN
Sr. Joan Mestre i MorelJ.
Apartat de Correus 14.

Tel. 23 80 03

ASSOClACIO DE COMERCIANTS
DE PORTAFERRISSA.
Sra. Esther Uadonosa.
Oot de les Monges. 2.
Te!. 24 33 68.

Conjunt de coneixements
técnics i comercials relacio
nats amb la fabricació i la
comercialització d'un pro
ducte o d'un servei.

ASSOCIACJÓ DE COMERCIANTS
DE BLONDEL
Sr. Josep Valentines
Av. de Blondel, 80
Te!. 27 02 29

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
DE BALARA
Sr. Ramon Palacio I efusa

Carrer de la Garrotxa.
Te!. 24 04 45/23 87 13

ASSOCIACIó DE COMERCIANTS
DE DOCTOR Fl.EMING
Sr. Joan Morera ¡ Montesinos
Doctor FIeming.
TeL 23 3172.

S'adquireix a poc a poc, a
base d'experiencia; el saber
fer representa un bé mate
rial amb un valor freqüent
ment important, i ens dóna
l'exi!.

ASSOCIACIO DE COMERClANTS
DE R1CARD VlNYES I BALMES.
Sr. Miquel Uasera.
Pla~ de Rlcard Vinyes, 10.
TeL 24 24 OO.

ASSOClACJÓ DE COMERClANTS
DESANTJOAN
Sr. Ramon AureDano ¡Ramos
P1ac;a de Sant Joan.
Te!. 24 20 37

ASSOClACJÓ DE COMERCIANTS
DEL CARRER CAVALLERS
Sr. Francesc Vila
CalTer CaV<lJlers, 22
Te!. 24 1503

Que és el saber fer?

ASSOCIAOO DE COMERClANTS
DE ROVIRA RQURE.
Sr. Enrie Aresté.
Rovira Roure, .
Tfs. 249729 / 26 99 82 / 23 02 27.

ASSOClAOÓ DE COMERClAf'ITS
DEL CARRER MAJGR.
Sr. joan Miquel GlI<IITO ¡Callizo.

Carrer Mafor, 52.
TeI.241036/241561.

ASSOCIACJO DE COMERClANTS
DEL CARRER REMOUNS.
Sra. Isabel Dorilla.
Carrer Remolins, 12.
Tel. 23 65 oo.

ASSOCJACIO DE COMERCIAi'ITS
DE MARl1 RUANO.
Sra. Uuda Fon\.
Marti Ruano..
TeL265111.

ASSOClACIO DE COMERClANTS
DE CAP PONT.
Sr. Domingo Font i PUlTOY.
Av. de Valencia. 14.
Te!. 20 1567.

ASSOClACIO DE COMERClANTS
DEL CARRER DEL CARME.
Sra. Pilar Paya I Gemez.
Carrer del Carme, 47.
Te!. 23 74 93.

ASSOClACrO DE COMERClANTS
DEL CARRER MAGDALENA.
Sr. Jaume Pi~ol i Bertran.
Carrer Magdalena, 39.
Te!. 23 SO 30

ASSOCJACIÓ DE COMERCIANTS
DE PII MARGALL
Sr. Cugat Tel 24 09 27

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PER CARRERS DE llElDA

· De distribuci6 (no
fabricant, si distribueix
la seva marca)

· De producci6 (fabricants
~ xarxa dist)

· De selVe;s (hotels i
perruqueries)

· Industrial (transmissió
tecnologia)

Existeixen, a més, diferents tipus de c1assificacions segons
socis i forma de la franquícia.

D1FERENTS T1PUS DE FRANQUÍCIA

-1------------------------------------'



El D1SSENY INDUSTRIAL.

PROMOCIÓ
INDUSTRIAL

14

F ins ara el tema disseny
era excIusiu de les grans
empreses multinacio

nals o insIitucions. Ara, graoes a
I'experiéncia de professionals
<"lJ"'ia6!?ats en el; cMerenIs _
irdrstriaIs, pcxIem a¡:kar cq..e;Ia
experiéncia a la Petita i Miljana
Em¡:re;a, a ies q.eIs s'a:lra;a espe
cEhm¡q.e;l arti:Ie.

Mitjanc;:ant aquesta iniciati
va, molt empresaris poden
gaudir d'una identitat amb
qué comuniquen el que 56n,
la qual, {jns ara, no podien
utilitzar per raons pressu
postaries.

Per definir qué es el Disseny
Industrial, podríem fer-ho amb
les paraules de l'arquitecte
argenti Tomas MaIcIonOOo, que
fou Director de l'Escola de
Disseny d'Ulm (Alemanya),
hereva directa deis ensenya
menl5 de la Bauhaus, i que va
definir-lo com una actiuitat cre
adora I'objectiu de la qua' es
determinar fes quontitáts for
mals deis objectes que pro
duird la industria. Aquestes
quantitats formals no 56n
narnés e/s aspectes externs,
sinó principalment aquel/es
reladons estructuro/s ¡fundO
nafs que oonuerteixen un siste
ma en unítat coherent, tant
des del punt de uista de' fabri
cant com de {'usuario El
Disseny Industrial s'estén fins
abastar tots aqueJls aspectes
de I'ambient humó que es tro
ben condícionats per lo pro
dua;ió industrial.

És important la relació esta
blerta entre el disseny i la

indústria, i, en general, el
creixent protagonisme deis
valors intangibles en la con
figuració del producte
comercial; aquest és un
aspecte basic per a la pro
jecció de l'empresa en el
mercat.

El disseny del producte es
configura com una arma
e1au en la lIuita per la com
petitivitat mitjan<;ant l'apor
tació constant d' aspectes
diferencials, tant pel que fa
a la funcionalitat del produc
te com a la seva imatge for
mal. Tant es així, que pocs
productes, ja siguin de con
sum o industrials, poden
quedar fora de qualsevol de
les arees d'intervenció del
disseny en I'empresa, ente
nent per disseny un conjunt
d'intervecions orientades a
explorar no solament les
possibilitats del producte en
si sinó també les que es deri·
ven de la imatge que pot
projectar qui el produeix o
el comercialitza.

Breu historia del
Disseny Industrial al
nostre país

Si fem un molt breu resum
de la história del disseny
industrial al nostre país,
constatem que Catalunya
comen¡;a a incorporar el dis
seny dins la seva estructura
industrial ja en el segle
XVIII, quan apareix, grácies
a la Manufactura d'lndianes
de cotó, la primera escola
de disseny al nostre país.
L'extraordinaria qualitat
d'aquestes manufactures
d' Indianes de Barcelona
obre el gran mercat que afa
vorira la necessaria acumu
lació de capitals per al
segon procés d'industrialit
zació: la fabricació de
maquinaria i la indústria
pesada.

Durant la segona meitat del
segle XIX sor"'· ·;x la necessi-

tat de crear escoles técniques -escoles de disseny- per a
les diferents necessitats de la societat. En aquest sentit,
homes com Sampere i Miquel, José de Manjarrés, i
Miquel Badia, i entitats com l'Associació d'Arquitectes o
els mateixos municipis reclamen que s'inicfin, es desenvo
lupin, o s'adaptin els estudis per tal de tenir cobertes unes
necessitats del camp de la producció que d'una altra
manera no se solucionen, o bé es resolen per mitja de la
importació.

És important la relació establerta
entre el disseny i la indústria, i, en
general, el creixent protagonisme
deis valors intangibles en la configu
ració del producte comercial; aquest
és un aspecte basic per a la projecció
de l'empresa en el mercat.

Si examinem el procés de desenvolupament de la indús
tria durant el segle XIX, constatem que es van dibuixant
les perspectives del futur del disseny industrial, de les
quals una sera fonamental: donar cos als nous productes
de la indústria, omplint de significació els estris de la vida
quotidiana i adaptant aquesta a les necessitats própies del
nou tipus de societat, com també als individus que s'hi
desenvolupen.

D'aquesta manera, els objectes que produeix la indústria
al segle XX es van transformant a un ritme tan trepidant
com la mateixa societat. Així, els productes de la primera
dlkada d'aquest segle es caracteritzaran per I'apogeu de
la burgesia urbana, mentre que els de la tercera epoca 
els feli¡;os vint- ens fomiran un model de disseny adaptat
al sorgiment de les professions Iiberals.

A aquests nous factors respon el desenvolupament de
l'Art Déco o Estil 25, de gran importáncia al nostre pais,
i que permetran la introducció de noves concepcions en
el camp del disseny. En aquest sentit cal remarcar I'obra
de Josep Mainar i Santiago Marco.

Les mateixes preocupacions són presents a tot el movi
ment racionalista que, provinent d'Europa i America, sera
assumit pel grup GATEPAC, i més profundament a
Catalunya pel GATPAC. Dins aquest moviment cal desta
car I'obra deis arquitectes Sert, Tores Clavé, i altres com
ponents del grup durant la década següent.

L'experiencia truncada de la 11 República i la crisi poste
rior afectaran el disseny fins al punt que no en podem
parlar fins a finals deis anys quaranta. És en aquest
moment quan alguns pioners com Marquina, Pey,
Ricard, Marinel.lo, Bastardes, Galí, Mila i, anterior
ment, Bonet, intentaran donar un significat als produc
tes industrials. Paral.lament, a Madrid es desenvolupen
algunes activitats entorn del disseny, destacant la





No s'ha de descartar la síntesi, en benefici de l'home, que
podria donar-se entre, per un part, els amplis moviments
utopistes els últims anys, com els ecologistes, la cultura
alternativa o alió de bell de les pelites ciutats, i I'aplicació
conscient de tot el que posen a les nostres mans les
innombrables conquestes tecnológiques, si el ti és I'home
i no la seva destrucció.

En una economia cada cap més internacionalitzada i
competitiva, hem de ser concients que tant l'empresa
com el producte s'han de modernitzar, incorporant noves
tecnologies, nous dissenys i ampliant la perspectiva als
mercats exteriors.

facin més responsable sobre les conseqüencies de qualse
vol procés d'artíficialització o que, a la fi, el facin més
participatiu en els processos de gestió, producció i distri
bució d'uns recursos.

En aquestes pinzellades del que es el Disseny Industrial i
la seva evolució histórica al nostre país hom ha volgut
reflectir la seva importancia com a element basic de
competitivitat per a les empreses, el valor afegit que
suposa per aquestes, com també la trascendencia que.
implica en la inversió, en la producció i en la racionalitza
ció de la producció.Pot ser la darrera oportuni

tat per abordar la fusió de
les dues cultures, la científi
co-técnica i la humanística,
a ['encale; d'una noció de
progrés diversa a la que ha
regit fins als nostres dies. I
aquesta nova noció potser
comprengui la idea de tor
nar al ciutada la capacitat
per utilitzar quotidianament
uns principis científics que li
permetin desenvolupar-se
amb tecnologies que domini
i no el dominin a ell¡ que el

fon;a moral capa, de mobi
litzar les societats cap a un
futur possible, caldrá molta
imaginació, creativitat,
generositat i ciencia. L'apor
tació de la cultura del Dis
seny a aquesta comesa pot
ser essencial, entre altres
raons perque be s'ha dit que
el disseny constitueix una
disciplina pont entre les téc
niques i les humanístiques,
en la seva concreta tasca
d'ajustar els sistemes i pro
ductes de la técnica a les
capacitats perceptives, ope
ratives i intel.lectuals de
l'home.

Amb la crisi de la societat
industrial apare ix també e[
fenomen deis excedents de
ma d'obra i productius,
amb la qual cosa el debat
sobre el lIeure i l'ocupació
que fa pocs anys era tractat
amb aires d'utopia, adqui
reix carta de naturalització
en una societat que no pot
generar ocupacions sufi
cients per al seu potencial
de població activa.

recursos naturals són ines
gotables, per la qual cosa es
converteixen en una ame
nac;:a per al medi natural
per la seva actitud devasta
dora i negligent envers els
elements essencials del sis
tema.

Per superar aquestes con
tradiccions i recuperar una

Tot aixó posa en qüestió
uns models socials que es
remeten a la idea que e[s

•,..'ii;··;;'··:::;:LC;;:.:::~:;;·ii{9P··?·

..h.;r' ~ '.;::;:;1::~'..::\;

PROMOCIÓ
INDUSTRIAL

MISSATGERIA URGENT
198 oficines a Espanya

amb connexions en tot el món

TRUQUIN'S. SOM AL SEU SERVEI!!!
L1eida, Avgda. de les Garrigues, 13, entresol
Tarrega, Doctor Riu, 7, baixos
Vielha, Avgda. del Pas d'Arro, 15, 1r. 1a. D

Teléf. 20 57 58
Teléf. 31 30 68
Teléf. 20 60 00

16 URsA - "a I'instant..
PROVINCIAL, REGIONAL I NACIONAL "avui per avui»
PROVINCIAL, REGIONAL I NACIONAL "lIiurament el matí següent»

INTERNACIONAL I Informi-se'n 900 100 128 trucada gratuita

• TRAMESA NOCTURNA LLIURADA AMB RETARD NO TINDRÁ CÁRREC



EL NOU N1F

Respon a la idea de fonamentar-se en codis o números
d'ús actual, i sera el següent:

Composició.

Els empresaris i professionals I'hauran de fer constar a
les factures i altres documents que expedeixin o rebin
com a conseqüencia de les operacions que realitzin o en
les quals inlervinguin, i a més, lenen l'obligació de fer
conslar el NIF d'allres persones amb qué s'eslableixin

També ellindran les Enlilals sense personalital a qué fa
referencia I'article 33 de la Uei General Tribulária, que
inclou, entre altres, les comunitats de propietaris en
régim de propielal horilzonlal, els Fons de Pensions o
d 'Inversió Mobiliaria, com també [es Agrupacions
d'interes economic i les unions temporals d'empreses.

Tota persona física o jurídica tindra un NIF per les seves
relacions de naturaiesa o amb transcendencia tributaria.

Ámbit subjectiu.

comuniquin a l'Administració tributaria els comptes i
altres operacions respecte a les quals el titular no
hagués facililal el seu NIF.

Fonna d'utilització.

També es preveu la composició del N1F de les perso
nes físiques que no tinguin nacionalitat espanyola, el
deis espanyols menors de 14 anys i els eslrangers
menors de 18. •

-per les persones jurídiques i Entitats sense personalitat,
el Codi d'Idenlificació que s'assigni d'acord amb el
Decrel que regula el Codi d'ldenlificació de les persones
juridiques i Enlitals en general.

- per les persones físiques de nacionalitat espanyola, el
número del seu DNl seguil del corresponenl codi o
caracter de verificació (lIetra majuscula que haura de
conslar en el propi DNI).

L'l de selembre de 1990,
dala a partir de la qual les
relacions de naturalesa o
amb trascéndencia lribulá
ria que s'iniciYn, es pro
dueixin o continui"n, es
regiran per la normativa
del Reial Decre!. No obs
tant aixó, la disposició
transitoria segona fixa un
termini de tres mesos
complals a parlir de
l'entrada en vigor, perque
els tilulars de comples
bancaris o diposits de
valors en Enlilats o eslabli
ments de credil d'obertura
o constitució anterior a
I'enlrada en vigor del Reial
Decrel facililin el NIF a
cadascuna de les Enlilals
de crédit amb qué operin,
eslablinl-se J'obligació que
les Enlilals de crédil

Peró ha eslal I'article 113
de la Uei de Pressuposlos
Generals de l'Eslal pel
1988 el que ha suposal la
confirmació per mitja d'una

norma amb rang de Bei,
l'existEmeia d'un sistema
d'idenlificació de les perso
nes i enlilals subjecles de
drets i deures en la gestió
lribulária.

L'esmenlat Reial Decrel
consla de 15 articles, 3 dis
posicions addicionals, una
transitoria i una disposició
final.

Entrada en vigor.

El Reial Decrel 338/1990
acompleix el manament
legal de regular reglamenlá
riament la composició del
NIF, com lambé la forma
en que aquesl haurá d'ulilil
zar-se en les relacions de
naturalesa o amb transcen
dencia lributária.

A més de la disposició
abans esmentada, la idea
d 'un NIF lé uns
antecedents més Ilunyans, i
hem de remuntar-nos fios
al Decrel de 29 de gener
de 1954, que creá un
index de les Enlitals subjec
les a la Tarifa 3a de la
Conlribució d'Ulililats, dis
posició desenvolupada per
les Ordres de 10 d'abril de
1954, 11 de juny de 1963
i 25 de febrer de 1965. El
Decrel 2423/1975 de 25
de selembre regula el Codi

Aquesla disposició desen
volupa el manament de
l' arlicIe 113 de la Llei
33/1987 de 23 de desem
bre de Pressuposlos Gene
rals de l'Eslal pel 1988,
article que disposa que les
persones jurídiques, coro
lambé les Enlilals sense
personalilal a qué fa
referéncia l'article 33 de la
Llei General Tribulária,
hauran de tenir un número
d'idenlificació fiscal per les
seves relacions de naturale
sa o amb transcendencia
lribulária.

E l Reial Decrel
338/1990 de 9 de
ma,,;, pel qual es

regula la composició i la
forma d'ulililzació del
Número d'Idenlificació Fis
cal ( NIF) es publica al 80E
número 63 de dala 14 de
mar~ i la seva entrada en
vigor esta prevista pel pro
per 1 de selembre de
1990.

;f;:;~;:'~\4!~~~~fti,j_l~_'~_:':_~-_:·.'_·"------------------------------..
d'ldenlificació Fiscal de les
persones jurídiques i Enti
tats en general, configu
ranl un Codi d'ldenlificació
per les societats i altres
Enlilals.

LEGISLACIÓ



relacions económiques o
professionals, en els docu
ments, declaracions o
comunicacions amb trans
cendencia fiscal.

,,".

LEGISLACIÓ

A mes, haurá d'utilitzar-se
en determinades relacions
amb transcendencia tri
butária, entre les quals
podem destacar les
següents¡

Percepció i pagament de
rendiments del trebaIl per
sonal depenent o proce
dents del capital mobiliari.

- Adquisició o transmissió
de valors o actius financers
amb rendiment impIícit.

- Escriptures i documents

que tinguin per objecte la
constitució, adquisició,
transmissi6, modificació o
extinció de drets reals sobre
bens immobles.

- Operacions amb entitats
de credit.

- Operacions d'asseguran<;a
o financeres amb entitats
d'assegurances.

- Aportacions a Plans de
Pensions.

Els subjectes passius o obIí
gats tributaris hauran de
consignar el seu NIF en
totes les declaracions,
comunicacions o escrits que
presentin davant l'Adminis
traci6 Tributaria. Cas de no
tenir-Io, s'haurá de fer
constar aquesta circumsUm
cia , i ¡'Administració el
podrá assignar d'ofici.

Assignació del N1F.

Pot ser a instáncia de l'obIígat tributari o d'ofici.

Les persones físiques que puguin ésser titulars de rela~

cioos jurídiques de naturalesa tributaria, i particular
ment, els empresaris i professionals, hauran de sol.lici
tar-Io abans de comen<;ar les seves activitats en tenitori
espan,d.

Les persones jurídiques i Entitats hauran de sol.licitar~lo

dins els 30 dies següents a la data de la seva constitució
o establiment en territori espanyol, tenint caracter pro
visional fins que no s'hagi aportat la copia de I'escriptu~

ra o el document fefaent de la seva constitució i deis
Estatuts socials, com també la certificació de la seva ins
cripció, quan procedeixi, en qualsevol registre públic.
També es podra 3ssignar un NIF a persones jurídiques o
entitats en període de constitució.

Acreditació del NIF.

Mitjan(:aflt I'exhibició de la taJja expedida a I'efecte, del DNI o
d'un document olicial en que hi consti el N1F. També es podrá
acreditar per mitjá de comunicació realitzada peI obIigat tributari
de manera felaent, essent responsable de la seva veracitat

i



MÚTUES PATRONALS: REFLE
X10NS SOBRE LA REFORMA

LEGISLACIÓ

A
quests dies s'esta
debatent al Parla
ment Espanyol la

L1ei de Pressupostos per a
I'any 1990, que comporta
d'esquitllada i amb una Dis
posició Addicional, concre
tament la catorzena, una
substancial reforma de les
conclicions d'actuació de les
Mútues, ¡les situa a les por
tes d'una transformació
molt important de I'actual
context assegurador deis
accidents de treball.

La Disposició Addicional del
Projecte de L1ei de Pressu
postos/90 estableix com a
requisits mínims per poder
continuar col.laborant les
Mútues Patronals en la ge5
tió de la Seguretat Social,

a) Un minim de 50 empre
saris associats

b) Un minim de 30.000 tre
balladors assegurats.

La reforma legislativa pre
sent atarga a les Entitats
que actuaiment no arriben
als mínims exigits en el Pro
jecte Uei, un període transi
tori de 3 anys per a la seva
adaptació, o bé a través de
la consecució d'aquests
mínims, o bé a través de la
unió o fusió amb altres enti
tats. Aixó suposara que de
¡'actual panorama de les
Mútues d'accidents de tre
ball, en que hi ha un nom
bre aproximat de 122 enti
tats, en restin une 50, apro
ximadament, ja sigui amb la
seva actual denominació i
estructura, ja sigui amb la
creació de noves entitats per
fusió o absorció.

És convenient, peró, tenir
ciar que aquesta veritable
reconversió que suposa la
reforma legislativa no és
conseqüencia, com ha suc~

cert amb d'altres activitats,
d'una crisi del sector, -que
tret de rares excepcions
individuals no ha existit- .

Per aixó els criteris sustenta
dors de la reforma no han
estat criteris de solvencia
económica sinó d'estructura
ció i Iimitació del nombre
d'entitats, en un intent de
crear macroentitats que,
pensem, no milloraran el
servei que actualment donen
moltes d'aquestes entitats
més petites.

Per tant, aquest període
transitori tampoc ~no supo
sara per als empresaris asso
ciats en aquestes Entitats
cap tipus de risc, ni econó
mic ni de cobertura, per les
raons abans esmentades, i
pel peculiar estatut juridic de
les Mútues Patronals. Cal recor
dar que eIs Fans d'aquests Orga
nismes col.laboradors de la
Seguretat Soda! per1anyen pre
dsament a aquesta, i el sistema
de recaptació es fa mitjan<;ant
I'INSS, és a dir, I'empresari no
paga directament les seves
quotes a la Mútua, sinó que
a través de les cotitzacions
mensuals de la Seguretat
Social ha ingressa a I'lNSS,
i aquest posteriorment ho
abona a les Múlues.

Aquesta reforma legislativa
és criticable des de dilerents
punts de vista, i la Mútua
L1eidatana ha tramés als
grups politics que ha han
demanat una serie de consi
deracions que, en resum,
són les següents:

1. La proposta legislativa
respon únicament a criteris
quantitatius de treballadors i
empreses, i no a criteris de
qualitat de serveis o solven
cia económica.

2. Suposa una greu limita
ció a un deis principis orien
tadors de l'esperit del mer
cat lliure europeu: la lliure
competencia, ja que el seu
efecte impedeix, restringeix
o falseja aquest principi,
iamb una consideració de
previsible institucionalitat
pels mateixos motius.

3. Vulnera la Ilibertat d'opció i associació deis empresaris
que actualment i per voluntat própia han constitÜit enti
tats d'accidents de treball amb el seu perfecte compliment
de les obligacions legals.

4. L'augment desorbitat que suposa passar d'un mínim
de 2.000 treballadors en la normativa anterior a 30.000
treballadors establerts pel projecte i amb un periode tan
Iimitat de 3 anys.

5. El servei que les Mútues han anat realitzant des de
principis de segle (fins i tot abans de la creació de la
Seguretat Social) ha estat totalment satisfactori per a
empreses i treballadors.

6. La normativa del projecte suposa la creació de macro
entitats, i fulmina radicalment el tradicional esperit Mutua
lista, que especialment a Catalunya ha tingut una tradició
histórica, social i económica de primer ordre, ja que
aquestes macroentitats s'allunyen de les bases, que són
els mutualistes, i la participació democratica deis elements
socials que la componen es veu mediatitzada per la pró
pia dimensió del nou organisme, sense que aixó comporti
una millora del servei.

En aquest context es traba la Mútua L1eidatat1a, que
ocupa el núm. 62 en el Ranking de les 122 Mútues
Patronals existents, una de les poques entitats financeres
genurnament Ileidatanes que resten, i que en el temps de
la seva creació (I'any 1925) va ésser I'aglutinador
d'il.lusions de persones que en aquells moments represen
taven un deis elements més dinamics de la societat lIeida
tana, motiu pel qual ha d'adre,ar tots els eslor,os, en pri
mer Iloc a aconseguir els requisits exigits durant aquest
període transitori de 3 anys, amb el suport de tots els sec
tors socials de les Terres de Ponent, apel.lant en aquest
sentit a la motivació que I'empresariat lleidata ha demos
trat sempre a l'hora de donar suport a projectes amb els
quals se sentin identiHcatsj i, en segon lloc, si les cir
cumstancies impedeixen reeixir en aquest projecte, i
aconsellen la Fusió, aquesta s'haura de realitzar amb
d'altres Entitats que, com la Mútua L1eidatana, són les
dipositaries de la tradició histórica Mutualista a Catalunya,
i que d >aquesta manera sigui possible el maxim de respec
te i reconeixement de I'identitat i personalitat de la Mútua
L1eidatana.

MúTUA PATRONAL ll.EIDATANA



1. CONVENCIÓ INTERNACIONAL MONDlAL FOOD

2. MISSIÓ EMPRESARIAL A GRECIA - SECTOR MAQUINÁRIA AGRÍCOlA

LA CAMBRA PER DIN5
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Del 5 al 8 de juny se
celebra, a I'Hotel du Golfe
en Deauville (Fran<;a), la
convenció Mondial Food,
en qué hi participaren la
Cambra Oficial de Comen; i
lndústria juntament amb
quatre empreses de Ueida.

Aquest certamen consiste ix
en un conjunt de reunions a
nivell individual entre com
pradors de tal el món i
exportadors, principalment
d'Espanya i Fran<;a, en qué
tates les empreses perta
nyen al sector alimentario
Enguany hi participaren
170 empreses, 70 compra
dors i 100 exportadors.

Els oompradolS que hi assisliren
provenien de paiSes d'Europa,
eIs Estats Units, el Jap6 i l'Arabia
Saudita, representant, sobretot,
importants cadenes d'hipenner
cats i distriburdors, com
Euromorche, Kongsgruppen,
Agrifrance S.A., Trader's Joe
Ca., Schenell and Gut,
Takashimao,o Co. Uda., etc.

El mecanisme del Certamen
és el següent les entrevistes
es programen previament¡
hom edita un IIibre de tots
els compradors assistents,
amb les seves característi
ques i els productes en qué
estan interessats; hom realit
za el mateix amb els expor
tadors i els productes que
presenten. A partir d'aques
tes publicacions i elecció
prévia de l'exportador i el
comprador, es programa el
planing de treball de cada
empresa per als tres dies
que dura la Convenció. El
nombre d' entrevistes és

d'unes 20 per empresa.

Els exportadors porten pro
dudes per exposar i degus
tar, i disposen d'una sala
per als contactes comer
cials.

Al mateix temps, els ápats
consisteixen en buffets lliu
res, en els quals hom tasta
tots els productes presen
tats (productes lactis, xarcu
teria, oli, conserves, plats
preparats, sucs, begudes,
condiments, ...)

Entre les empreses france
ses participants eren pre
sents: Leblanc, Caves de
Roquefort, Chocafrance,
Groupe 3H, Brunet, ...

Les quatre empreses de lJeida i
la Cambra de~ se ~tua

ren en l.D1 saló habilitat per a les
reunions, degustacions i presen
lad6 deis seus productes.

La Cambra aprofita aquest Certamen per presentar les
seves publicacions i opuscles de les diverses romrques de
Ueida, per tal de promocionar-la tant a nivell empresarial
com turístico

La Convenció Mondial Food comene;a amb una presenta
ció global de tots els productes alimentaris de les firmes
exportadores; aixó permeté poder afegir noves visites al
planing de treball de cada empresa.

A continuació hom efectua la presentació de Le port de
Haure, promocionat pel Port Autónom i per la Cambra
de Cornero; de Le Havre, després de la qual hom oferi un
sopar.

Una tarda del Certamen fou dedicada a Ueida, durant la
qual la Cambra de Comere; i les quatre empreses oferiren
una degustació deis seus productes (xarcuteria, cervesa,
oH i aigua amb gas), i una presentació de les terres de
Ueida, i a continuació tingué lIoc un sopar.

Enguany és el tercer cop que se celebra el Mondia/ Food,
organitzat per la societat Adhésion et Associés. És el pri
mer any que la Cambra hi participa. Els resultats obtin
guts han estat qualificats positivament per les empreses
lIeidatanes assistents, ja que hom efectua contactes
empresarials molt interessants, arribant a possibles acords
comercials.

\
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Del 21 al 27 de maig es va dur a terme una Missió
Empresarial del sector Maquinaria Agrícola a Grecia,
organitzada per la Cambra Oficial de Comen; i Indústria
de L1eida. Cinc empreses de Lleida, fortament relaciona
des en aquest sector, hi varen participar, acompanyades
per un tecnic de la Cambra.

L'objectiu de la missió era prendre nota de la situació del
mercat grec en el sector de la maquinaria agrícola, estu
diar els canals de distribució en aquest país i mantenir
contactes amb Associacions industrials i distribuYdors

-~

J

grecs, per tal d'incrementar
les exportacions i la nostra
presencia en el país esmen
tal.

El mercat grec és un ban
mercat per a les indústries
Ileidatanes d'aquest sector,
ateses les característiques
similars que existeixen entre
els dos pa'lsos en el camp de
I'agricultura i els seus deri
vats. Grecia té, actualment,
una forta dependencia de
l'exterior, i concretament
deis paisos de la CEE, a1guns
d'eUs ltáIia, Alemanya Iel Regne
Unit, els quals ocupen prácti
cament totes les importa
cions de maquinaria agrícola
en aquest país.

La presencia espanyola a
Grecia pel que fa a les
exportacions en aquest sec
tor és practicament insignifi
cant; representa menys del
0,5%, en comparació amb
Itália que té un 30%,
Alemanya un 28% i el

Regne UAit un 6%.

Els productes que les nostres
empreses poden oferir es
poden comparar en qualitat
amb els d'Alemanya i en
preu amb els d'ltália. Per
tant, podem oferir una bona
competitivitat enfront d'aquests
paisas, i ocupar un lIoc més
prominent en el ranking
d'importacions grec.

Podem considerar la valora
ció de la Missió positiva en
tots els sentits. Alguns deis
contactes duts a terme van
ser fon;a interessants, i ens
va permetre de coneixer la
situació del mercat grec en
el sector de la maquinaria
agrícola, els seus canals de
distribució i la problematica
duanera que hi pot haver.

En definitiva, podríem dir que
hom va preparar bé el cami per
a properes operacions que ens
permetran d'entrar amb més
fon;.a a Grecia.

21
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La Vall d'Aran retroba alxi
la seva orientació secular -el
Port de Viella ha esta! sem
pre I'accés a Espanya, i duia
el nom de Porthus
Hispaniaia- (L'Hospici de
Viell'a, deis pelegrins de
ComposteUa (1.501), a la
Van de la Noguera
Ribagon;:ana en dóna fe.

Des de lIavors, per aquest
túnel de Viella passa tot el
tráfic de la Vall d'Aran, i el
Port de la Bonaigua ha que
dat un xic abandonat,
excepte pels camions de
transport i per un feble
corrent turistic.

El túnel és accessible en tot
temps; la gelada de la ruta
d'accés al costat nord es
mínima, ja que el canal que
arriba del riu Nere (vall sus
pesa a Viella sobre la de la
Garona), té uns vessants
oberts i solans.

Per aquesta raó, s'ha
convertit en un deis eixos
basics en les relacions a tra
vés deis Pirineus.

500 metres de la boca sud.
El túnel és en línia recta.
Aixi, el pas deis automóbils
no és gens dificultós.
L'enllumenat, assegurat
durant molt de temps per
bombetes eledriques espaia
des de 150 a 200 metres,
era suficient. Peró durant
I'estiu de 1964 es va
instal.lar una il.luminació de
sodi, que va permetre als
vehicles circular amb Hum
de poblaci6 (curtes). El
problema de la ventilaci6
era bastant greu, feia
massa vent, ja que la
diferencia de temperatura
de les cares nord i sud de
la muntanya comporta
que el túnel faci de xeme
neia. Per trencar la violen
cia del corrent d'aire es va
insta1.lar un sistema de
cambra d'aire amb portes de
fusta a la cara nord.

Es trada d'una construcció
considerable i grandiosa.
L'al,ada de la galeria és de
8 metres; I'amplada, tenint
en compte les dues vore
res de 0,50 metres que
cobreixen les dues cunetes
d'escapament d'aigua,
igualment de 8 metres,
deixant 7 metres a I'al,ada.
La mitjana del pendent és
de3%; la boca nord és a
1.400 metres d'altitud i la
boca sud a 1.630 metres,
amb una Ileugera escarpa a

Els treballs del túnel es van
comen,ar el 1926; havia
de ser una de les realitza
cions de la dictadura de
Primo de Ribera. Peró
aquesta s'acaba quan sola
ment s'havia construi't una
galeria d'exploració, La
situació no havia canviat
quan, al 1936, va e,e1atar
la Guerra Civil: Encara el
1944 només hi havia un
estret passadís, una
mena de passatge en el
qual, a uegades, calia arro
segar-se.

seria el Túnel de Viella,
que desembocaria a I'altra
vall de la Noguera
Ribagor~na.

De fet, el túnel no es va
acabar fins al 1948, i sota
la pressió d'esdeveniments
militars i políties. La invasió
de la vall pels guerrillers
republicans, el 1944, va
demostrar la dificultat en
la defensa d'aquest duran!
1'hM=. lJavors es va fer evi
dent que era necessari m con
_ permanent entre E'.spar;e
i la Vall, tant a 1'hM= com a
I'~ estratégicamen~ politica,
subsidiaria i económica. Va
ordenar... l'acce1eraci6 deis !re
baI1s. El General Franco el visi1á
el 1947, quan va inaugurar la
central hidroeIécIrica de V¡eJJa. 1
el túnel foo inaugurat el 23 de
maig de 1948, i travessat
per la primera caravana auto
mobiIistica. Les instaI.1adons es
van acabar entre el 1950 i el
1952.

EL TÚNEL DE VlELHA

mar-vos, tot utilitzant
aquesta revista com a eina
de divulgació, mitjancyant
un seguit d'artieles, de la
preocupació per les comuni
cacions que aquesta ha
demostrat al lIarg de la seva
historia.

És la soluci6 ideal per tra
vessar facilment ¡directa els
Pirineus pel centre, i
també, en relació amb
aquest projecte, té el gran
avantatge que ja existeix.

En un principi, malgrat tot,
el túnel no va ésser construi"t
amb aquesta finalitat el seu
objecte era assegurar que la Vall
d'Aran - la vaJI superior de la
Garona, poIíticament espan;o
la, peró geográficament france
sa, encerclada al sud per
altes muntanyes nevades
tingués una relació perma
neot amb Espanya, tant a
I'hivern com a l'estiu.

En aquest primer article
volem fer una aportació
documental histórica del
túnel de VieUa, aprofitant
aquest fons documental
com una eina més per
reivindicar una necessitat
territorial reconeguda histó
ricament.

Quan el rei Alfons XIII va
anar, el 6 de juliol de
1924, a la Van d'Aran,
amb motiu de la inauguració
de la ruta del Port de la
Bonaigua, es va adonar que
aquesta via natural de
comunicació no s'utilitzaria
més que a I'estiu, -de let
d'abril a setembre- i que la
val! estaria, durant la mei
tat hivernal de l'any, separa
da d'Espanya. Uavors va
prometre solemnement als
aranesos que faria perforar
en túnel la barrera muntan
yosa que tancava la vall:

Pel que fa a la vessant de
les comunicacions per
carretera, la infrastructura
viaria del nostre país no s'ha
de limitar a anar a remole
de les necesitats del tráfic
de vehieles, definit amb la
famosa lMD (intensitat
Mitjana Diária de Vehieles),
sino que s'han de tenir en
compte els factors sócio
económics i d'ordenació del
territcri que ha de suportar.

És per aixó que la Cambra,
com a institució de dret
públic que vetila per la pros
peritat económica ¡social
deis ciutadans de Ueida i
provincia, intentara infor-

Per oontra, exis!Eixerl extenses
arees de territori poc pobIOOes,
amb abundancia de recursos
natumls, que han sofert m pro
oés acusat de despoblament.
Les terres de Ponent exempli
nquen aquest procés amb la
situaci6 de comarques com el
PaIIars o les Ganigues.

A finals del segle XX, el
desenvolupament económic
d'un país passa per un
model d'ocupaci6 territorial
que depén directament i
exclusiva de I'estructura de
comunicacions que aquest
pais té implantat.

e atalunya es un país
extraordinariament
complex, d'una mor

fologia accidentada, que
concentra la seva població a
la franja costanera, on
també es desenvolupa la
majar part de ¡'activitat
económica.

EL TÚNEL DE VlELHA
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VAN GOGH I LA INFORMÁTICA
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Imatge de I'Autoretrot de Van Gohg digitalitzada. Mitjan~ant un ordlnador omb monitor color, una tarja gro/i
ca, una impressora de 9 agul/es, un scanner j el software odlent, hem possat la imatge impresa en el paper a
I'ordinodor, , d'aqur a la fmpressora
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Malgrat tot, encara haurem
d'esperar un segle abans de
l'aparici6 del primer ordina
dor.

La l'I1iJquina nopotfer
respersisola.
Nocbsmllt aM>
potferqclOlsaol rosa,
set'lpIeque~

diPli oomfeMo.

De la mateixa manera que
passa amb els cotxes, d'ordi
nadors, en tenim molts
models. I és aqui on podriem
plantejar-nos la primera
questió: Quin ordinador

A questa frase fou dita
fa 150 anys aproxi
madament, per la

primera programadora de la
história, filia de Lord Byron i
ajudan! de Charles Babbage,
dissenyador de la maquina
analítica.

Lady Ada Augusta
Comtessa de Lovelace

I a ningú no se Ii escapa
l'evo!uci6 que ha sofer! el
m6n tecnológic en els darres
anys. Pensem, per exemple,
en qualsevol automóbil, des
que van sortir fins ara, i veu
Tero aquest avene;. El mateix
succeeix amb la informatica.
Els primers ordinadors esta
ven restringits a grans
empreses i grans espais,
mentre que ara és ben faci!
de veure'n un en qualsevol
oficina.
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Comprem sabent que
comprem.

potser no hem escoltat mai:
memoria RAM, memoria
ROM, microprocessador,
sistema operatiu, driver,
tarja grafica, scanner,
mouse, autoedició, base de
dades, ... És important que
sapiguem qué ens esta n
venent a I'hora de comprar;
cal saber, per exemple, que
no ens cal un scanner per
portar la comptabilitat, ja
que és un aparell per digita
litzar imatges, i la informa
ció a tractar en una compta
bilitat s6n lletres i números, i
no imatges; cal saber,
també, que un programa
d'autoedició no és adequat
per portar el control
d'estocs i sí que ho és per
editar una publicació.

Consulteu-nos!

a IFR,
Solucions
Informatiques
del seu Nivell.

Ens trobem davant un món
que per a una serie de gent
és nou i desconegut, amb
molta informació que ens
desinforma; doncs tranquils i
endavant. ..

EIs venedors de hardware
i/o de software ens bombar
dejaran amb paraules que

uns coneixements basies del
seu funcionament, com
també deis programes que
utililzarem. Aquest fet no té
perqué aturar~nos, al contra
ri, si el tenim present ens
permetra d'aconseguir una
informatització de la nostra
empresa sense decepcions.
No negligim, doncs, en
I'ambit empresarial, els
plans de formació i els plans
d'aprenentatge, a I'hora de
fer I'estudi d'un projeete
d'informatització.

Comprar l'equip informatic i després estudiar i escollir
el/s programa/es ens podria portar al fet que les caracte
rístiques d'aquest no es corresponguessin amb les de
I'ordinador que tal vegada ja tenim sobre la taula. La
inversió, en qualsevol sistema informatic, només es justifi
ca quan aquesta ens aporta un estalvi de recursos sense
retardar-nos la feina.

Podem tenir el millor ordinador del món i que aquest no
ens serveixi per res, si no disposem del programa que
adequat a les nostres necessitats.

Que I'ordinador sigui un aparell útil i practic no vol dir
que funcioni sol; hem de ser conscients que necessitem

Significa aixó que abans d'escollir el model hem d'escollir
el programa? Doncs si, o almenys fer les dues coses alho
ra, sempre que haguem dut a terme un estudi per definir
correctament els objetius a aconseguir i els processos a
informatitzar.

comprar? Dones no és una pregunta ben feta, perqué no
es tracta tan sois de comprar una maquina i connectar-Ia,
sinó que necessita més coses per funcionar. 1, sens dubte,
el més important són els programes: allo que técnicament
anomenem SOFTWARE.



AVENTUR, o L'APROFlTAMENT
DELS RECURSOS NATURALS
1TURÍSTICS DEL PALLARS

•

Aerostació:
Esport que combina la cahna de la seva practica, l'emedó i el verti
gen de l'alyoda, i l'aI.licent de tenir ternps per admirar els mes
rnínirns detalls del paisatge des d'una exposici6 privilegiada.

Descens de barrancs
EIs c1ients poden fer rapels fins a 7 melres, tobogans d'ai
gua, salvar obstacles, etc.

Trekking:
Seguiment de les rutes de muntanya, amb recorreguts
diferents, des d'un dia fins a una setmana, aprofitant la
xarxa de refugis de muntanya de la comarca.

Escalada:
Iniciació a l'escalada i, per al qui ja tenen experiencia,
seguiment de les vies de dificultat mitjana o extrema de
tot el Pirineu, coneixent alhora les rutes de muntanya.

cial de muntanya, seguint trajectes marcats, per diversos
punts de la muntanya.

Amb empreses com AVENTUR, hom ha
aconseguit canalitzar la demanda cap a
uns mesas de baixa ocupació turística, i,
d'aItra banda, l'afavorirnent de la infrastruc
tura de la zona en generaL

Canoe:
Esport similar al kayak, amb
I'avantatge que permet fer
descensos compartits amb
d'altres companys i un

Trainer dins la mateixa
embarcació. Ideal per fer
travesses de lIacs.

Kayak:
Un deis esports d'aventura
més coneguts per tothom.
Es pot perfeccionar amb
I'eslalom i I'esquimotatge.

Bus-Bob:
Descens pel riu en una
barca especial de forma
allargada.

Mountain-Bike
Bicicleta de muntanya:
Descens en bibicleta espe-

Pointing - Penjapont:
Descens des deis ponts.

de serveis possíbles. 22.000
persones van passar per les
instal.lacions de I'empresa.

Hydrospeed
Descens pel riu en un giny
(una mena de trineu), amb
un vestit especial i unes
sabates de granota.

Actualment, AVENTUR dis
posa de 35 barques i 250
equips per a la practica de
nombrosos esports d'aven
rura:

Rafting:
L'esport rei d'AVENTUR.
Emocionant deseen s per
aigües vives dins una embar

cació pneumatica en grups
maxims de 8 persones.

River-Ski:
Esquí de riu.

Després d'aquesta prava
pilot, amb dues embarca
cions i un total de 1.063
persones que ja coneixien el
Rafting, van iniciar la tem
porada 88, amb for,a exit.

L'any 1989, amb ¡'incre
ment de professionals i de
material, hom va constituir
una societat que facilitarla a
tothom de gaudir del máxim

Estem parlant d'AVENTUR
(ESPORTS D'AVENTURA
AL PIRINEUj, que aviat
complini tres anys d'existen
cia, des que, el 1987, tres
empresaris i un grup d'afi
cionats al Rafting crearen el
primer Club de Rafting
d'Espanya, amb la intenci6
d'incrementar el turisme a la
comarca de la Noguera
Pallaresa. Van posar-hi 2
milions de pessetes, amb les
quals compraren una barca i
pagaren els monitors, a més
d'invertir en publicitat.

E l seu Gerent ha estat
classificat per
Actualidad

Económica com un deis
100 millors empresaris de
I'any 1989 del país;
I'empresa ha obtingut el
Diploma al Merit Turístic
atorgat per la Generalitat de
Catalunya, el primer Premi
de Marketing Wínners
d'ESMA ; el primer Premi
del Centre d'Estudis Tecnics
; Turístics 1990. A les seves
instal.1acions es va celebrar
el Campionat de Tir a I'Arc
de Catalunya, i anira al
Campionat del m6n de
Rafting que se celebrara pel
mes de juny. Mitjan,ant la
casa SONY, esta redant un
spot televisiu de mig minut
que promociona I'esport del
Rafting i la comarca, i, a
més, esta en negociacions
amb dos sponsors.
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'VII"
1&.

Parapent- Paracaigudisme de penden!:
L'ar! de volar.

Paracaigudisme

Raí -Bois - Programa especia1 per a nens
Han estat organilzals traros per a nens de 7 a 12 anys. Es tracta dun
descens tJanquiI i sense periIls per a aquesta eda!.

bri corporal i la distensió necessaria després d'haver practi

cat un esport d'acci6 i d'aventura.

Heli-Trip:
L'helicópter facilita múltiples aetivitats esportives o de
lIeure, sense oblidar l'emoció de I'al,ada, la velocitat i
I'admiració del paisatge. Permet de combinar diferents
esports, com parapent, rafting i trekking.

Horseback:
Passeig o excursi6 a cavall per la muntanya. Es pot prac
ticar sense tenir cap mena d'experiencia.

Tir amb are:
Esport de precisió i de concentració per retrobar l'equili-

n
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Seguint la mateixa línia,
AVENTUR també compta
amb l'oferta de la práctica
de I'esqu;, Ski Neu Verge,
Ski Muntanya, Ski Extrem,
Ski Bumps, Heli-Ski, Ski
Nórdic i Ski Competició
constitueixen les modalitats
de l'esport blanc que hom
ofereix als c1ients, amb la
particularitat que són
aquests, els clients, els qui
escolleixen les pistes on
volen practicar qualsevol
d'aquests tipus d'esqui,
sense limitació fronterera.
Un cop el client ha fet ia
tria, els monitors es despla
cen a les pistes escollides
per tal de coneixer-Ies a
priori.

Podem, dones, apreciar, que
I'empresa AVENTUR, des
de la seva creació, no sola
ment ha augmentat el mate
rial sin6 també I'oferta. De
fet, és la primera empresa
europea quant a diversifica
ci6 d'ofertes.

L' expansi6 d'aquesta
empresa ha estat possible
gracies a diverses causes:

.; La publicitat ha estat molt
ben canalitzada. Hom hi ha
invertit molts diners, per tal
de donar una imatge con
creta. Aquesta imatge és la
d'una empresa de serveis
totalment innovadora: ofe
reix al client un ampli ventan
de possibilitats esportives,
pero no solament aixó.
Practicar aquests esports és,
en certa mesura, una mane
ra de viure, una manera de
combatre I'estress de la gran
ciutat, del treball quotidiá.
AVENTUR aposta per la
vida sana, i adre¡;:a la seva
oferta cap a una classe mit
jana-alta, com una nova
forma d'ocupar els finals de
setmana, o les vacances.

Opuscles informatius a tot
color, posters, videos on
s'il.lustren els esports

esmentats, assistencia a
fires, contactes amb I'estran
ger... aquest ha estat el mar
keting publicitari d'AVEN
TUR.

L'any 1989, amb
l'increment de pro
fessionals i de mate
rial, hom va consti
tuir una societat que
facilitaria a tothom
de gaudir del máxim
de serveis possibles.
22.000 persones
van passar per les
instal.lacions de
l'empresa.

,¡ Els qui actuen de moni
tors -els trainers- no sola
ment són bons professionals
sinó també es coneixen el
país com el palmell de la
ma. D'aquesta manera, el
elient sap que no ha d'estos
sar-se a la muntanya, o al
riu. És conscient que té al
seu costat algú que, en un
moment de perill, sabra
actuar. A més, existeix un
contacte continu entre un
grup de socorristes -que
estan sempre a l'espectativa
els monitors i les oficines de
I'empresa, mitjanc;:at una
xarxa d'apareJls de connexió
telefónica.

.; L'oferta d'esports es com
plementa amb activitats i
comoditats posteriors a la
jornada: les instal.1acions
gaudeixen de Bar, Braseria,
Piscina, Pare infantil, Sala
de video, i preus molt espe
cials en els hotels i aparta
ments.

Peró el més important
d' AVENTUR és el fet que
s'hagi constitu'it en un nou
al.licient turístic que explota
els molt elements naturals
de Pirineu, nns ara practica
ment ínfrautililzats. La gent
s'havia acostumat a conce
bre el Pirineu com a zona
turística hivernal, en que

Pero el més important d'AVENI1JR és el fet que s'hagi cons
tih.iIt en un nou al.licient turistic que explota els molt elements
naturals de Pirineu, fins ara practícament infrautilitzats.

¡'activitat més important era
¡'esquí. A tot estirar, la gent
anava al Pallars a practicat
la pesca -i, en aquest cas, el
turisme és majoritariament
estranger, frances concreta
ment.

Aquest fet provocava una
alta ocupació turística
durant I'hivern, i, en canvi,
els meses de calor, ¡'afluen
cia de turisme era més aviat
baixa.

Amb empreses com AVEN
TUR, hom ha aconseguít
canalitzar la demanda cap a
uns mesos de baixa ocupa
ció turística, í, d'altra banda,
I'afavoriment de la infras
tructura de la zona en gene
ral: anar afer Rafting
també vol dir menjar en
Restaurans, dormir en
Hotels, comprar material
esportiu, ...

El fet de parlar de la millora
de les condicions del Pallars
-i zones deprimides com
aquesta- esta, en certa
manera, de moda. Hom
parla de millora de les vies
de comunicació, d'explota
ció deis seus recursos natu
rals, de més infrastructura
turística ... En aquest con
text, AVENTUR esdevé un
ingredient més per contri
buir a atenyer a aquestes
fites, al mateix temps que
s'ha constituH com una
empresa forta, dinamica,
productiva i en expansió. (1
al Pallars manquen empre
ses!)

AVENTUR té, doncs, una
doble ímportáncia.

Així dones, felicitem sincera
ment els qui formen part
d'Esports d'Aventura del
Pirineu, i els desitgem que
segueixin treballant, i
ampliant les seves possibili
tats com a empresa.
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PERUNAaJLlURAEMPRE
S'\RIALDE QlL'\l11)'J

La preocupació básica de les
empreses durant la década deis
90 és la millora de la qualitat.
Aquest és e! secret que ha portat
el Japó al lideratge mundial en
moIts mercats i que ja han des
cobert moltes empreses europe
es i americanes. Per qualitat
s'entén fer les coses correctes a
la primera. Fer les coses correc
les significa enfocar l'empresa a
salisfer les neeessilats del client i
fer-ho a la primera vol dir no
cometre errors. Així es pot acere
seguir, alhora augrnentar, e! valor
deis productes i 5elVeis i reduir
costos, és a dir, que la qualilat és
grail.lila.

La qualitat no es limita única
ment a les caraeterístiques fis¡..
ques deis produ::tes, sinó també
aIs serveis. La qualitat ha deixat
de ser un aler estriclament reser
vat aIs enginyers. Cada vegOOa
més creix la proporció de servei
en I'activitat empresarial, de
manera que en moIts mercats és
tan important per al client l'ama
bilitat en e! tracte com e! produc
te.

Aconseguir sensibilitzar una
organit2ació cap a la qualitat no
és faciI, pero hi ha multitu:l de
téeniques disponibles un cop
hom ha conscienciat eIs respon
sables de la necessitat de miIlorar
la qualitat. Aquestes técniques
tenen en comú promoure un
estil de direcció participatiu, que
desemdupa al máxim les capa
cilats i la responsabililat deis !re
ba1Iadors.

El Ir Fórum Empresa i Qualitat
Total preten difondre aquesta
cultura empresarial. Tant de bo
que ajudi a incrementar la com
petilivilat de lJeida com a cercIe
económic a Ira""'" de la miIlora
en la qualilat de les empreses,
comerl1os i administracions
públiques, per afrontar e! repte
eompetitiu básie de la nostra
década.

Comite Organitzador del
FÓRUM
Antoni Grau.
JosepRico.
Vicente Cebollero.
Joan Albert Arqués.
Coon:Iin<OOr, Ramon Pujades.

Secretaria Tecnica del
FÓRUM
Joan Albert Arques.
Ferran J""'.
Merce Sabaté.
Josep Ramon Paris.
NUria Farreny.

Instituáons Assessores
AECC. Associació Espanyola per
a la Qualilat.
ICT. lnstiM Cata1á de Tecn01ogta.
ACr:x; Associació de Cercles de
Qualilat de Catalunya.
EFQM. Fundació Europea per a
la Gestió de la Qualilat.

Ir FÓRUM EMPRESA I
QUAUTAT TOlAL

Objediu del Fórum
Crear un marc d'opinió i debat.
que plantegi amb rigor la nex:essi
tat d'una CULTURA ElMPRE
SARIAL de la Qualitat.

Aquis'~?

A Empresaris, directius i técnics
interessats en la Qualitat com a
factor de miIlora i de competitivi
lat.

Dia 27, Qualitat en Empreses de
Serwis.
Dia 28, Qualitat en Empreses
Indusbials.

NOTA: El dia 26, FIra de lJeida i
La Universilat Técnica d'Estiu de
Catalunya organitzen un seminari
sobre POúnCA DE QUAUfAT
ALlMENTÁRIA, dins les
Jomades Téeniques d'EURO
FRUIT.
Documentació
Hom lliurara als participants
docurnenlació extensa sobre les
ponéncies. Horn fará referéncia a

nombrosos casos práclics que permetin comprovar I'aplicabilitat
deis conceptes eoqJOSats.

Uiurament de CER1lFICATS D'ASSISlÍNCIA
Associació EspanyoIa per a la Qualitat
Institut Cata1á de TecnoIcgia

Quanion?
A lJeida, el 27 i 28 de setembre de 1990

Les dates en qué se celebra la ARA DE SANT MIQUEL - EURO
FRUIT són idónies per a la participadó d'un bon nombre d'empre
saris iexpositors, i perqué el FORUM tingui sufident clifusió.
Uoc Hotel Comtes d'UrgeU.

Informació i Inscripcions

CercIe d'Economta de lJeida .
Tel. 23 78 22 / 23 97 64
Fax230329

Cambra de Comer\: i Indúsbia
Te!.236161
Fax 247467

Inscripció: PIaces limitades per rigorós ordre d'insaipció.
Dala límit 20 de setembre.

Preu: 15.000 ptes.
Jornada Qualitat en Empreses de Serwis.
15.000 ptes.

Jornada Qualitat en Empreses Jndustrials.

Resenia Hotel -V",tges lItri:Ia
Te!. (973) 2112 54
Fax (973) 2112 55

(973) 27 46 87
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12.00-13.00
PROGRAMES DE CERCLES
DE QUAlUTAT A ESPANYA I
EUROPA.
Jordi Esteller.. Empresa AMES.
President Assodació de Cer.cle
de Qua!i1at de Catalunya.

COLLOQUI. PRESIDENT DE
MESA,
Florenti Mañá Turbi. Degá
Col.legi Enginyers Técnics
lndustrials de Catalunya.

18.00
VISita FIRA SAN[ M1QUEL 
B.JROFRUIT.

11.30-12.00
Descans. Café.

13.00-14.00
CONFERENOA
"PLAN NACIONAL DE CAL
DAD INDUSTRiAL"
J. Ramón F. Cienfuegos. Sols
Director. General de Qualitat
lndustlial.
Minister.i d'lndústr.ia i Ener.gia.

14.00
DINAR
Assisténcia de I'HbIe. Sr. Antoni
Subirá. ConseIIer. d'Ir.xJúslr.ia.
Uiur.ament de DisOOcions a la
Dilusió de la QJalitat.

16.00-17.30
PONENCIfS

Desern.clupament Empresalial.
ODE

PLA DE FORMACIÓ PER A
LA MIlLORA DE LA QUALI
TAl.
Antoni García Santarnar.ia.
Director de QJality~t
Scmol.

COLOQUI. PRESIDENT DE
MESA,
Per.e Esteve Abad.
Prestdent Assodadó Enginyer.s
lndustIiaIs de Catalunya.

17.30
CWENDA DEL FORUM.
Lectura de Condusions.

Dia 28: QUALlTAT EN
EMPRESES 1NDUS1RIALS

9.00-9.30
Uiurament de documenta
ció.
Exposició bibliográfica i docu
mental sobre temes de Qua!i1at
en col.labor.adó amb I'Editorial
DIAl DE SANrOS, SAo

9.30-10.30
BENVINGUDA
Ramon Santesmases. President
Cambra de~ i Ir.xJúslr.ia.
José Luís Valero. Secretari
General de l'Associació
Espan;.OO Qua!i1at.
Ramon Companys. President de
Diputació.

PRESENTACIÓ DE LA
JORNADA
Miguel Pcúg. Director General
d'lndústr.ia de la Gener.alitat.

10.30-11.30
PONENCIfS

IMPLANTAaÓ DE PROGRA
MES DE QUAlUTAT TOTAL
Joan Josep Rotger.. Director de
Qua!i1at lndustlial.
ICT lnstitut Catl1á de TecnoIq:¡a.

LA QUAlUTAT COM A ESTlL
DE VIDA.
Josep M. Freixes Cavallé.
Vicepresident del Consell
d'Adrninistr.adó de MAl. Unit<rl
TechnoIogies.

OUTADÁ.
Ángel Ros. Coordinador de
Serwis d'informadó de Base.
A¡.mtament de Bar.celona.

COLLOQUI. PRESIDENT DE
MESA.
Ramon Pedrós. Sois-Director
General de Mitjans de
O:rrori:a:ió.

17.30
CWENDA DE LA JORNA
DA
Enric Gras. Director. Gener.al de
~ i 5en.esde la Genelalitat.

18.00
VISita FIRA SANf M1QUEL 
B.JROFRUIT

14.00
DINAR
Assisténcia d'Alfr.ed Molina. Prestdent de Foment del Treball.
Uiur.ament de Distindons a la Dilusió de la Qua!i1at.
16.00-17.30
PONENCIfS

QUAlUTAT EN LA DISTRIBUaÓ COMEROAL
ULÚS Mar.1ínez-Ribes. President de S & D, CorWtor. de la CEE en
Distribudó Comer.cial. Professor d'ESADE.
ELS SISTEMES D'INFORMAaÓ D'ATENCIÓ AL CUENT-

12.00-13.00
RESULTATS DEL PLA DE MIlLORA DE QUAlUTAl.
Pere E2r:urra.
Cap de QJalitat de Serwis de la Caixa.

COLLOQUI. PRESIDENT DE MESA
J. Luís Villa de la Torre. President de la Secció de QuOOtat en
Serwis. .
Associació Espan~ per. a la QuOOtat.

13.00-14.00
CONFERENOA
LA QUAlUTAT EN ELS SERvaS COM A FACTOR PRIMOR
DIAL DE L'EXPü-92
Antonio Peláez Toré. Dir.ector Depar.tament de Coordinadó de
Serwis. SecreIDria de Planificadó de 1'EXPü-92.

Ir FÓRUM EMPRESA 1QUAUfAT TOTAL

Dia 27: QUAUlAT EN EMPRESES DE SfR\/EIS

9.00-9.30
UiUJaITl€l1t de documentació.
Exposició bib~ográfica i documental sobre temes de QuaIitat en
coI.laboració amb l'Editolial DIAl DE SANrOS, SAo

9.30-10.30
BENVINGUDA
Jordi Capciel,ila. President Cerde d'Econornia de !leida.
Antonio Escu::Iero. President Associació Española Qua!i1at.
Antoni Siurana. Alcalde de I'Ajuntarnent de Ueida.

PRESENTAaÓ DE LA JORNADA
Hble. Sr Josep ULÚS Alegr.e. Conseller de Comer" Consum i
Turisme.

10.30-11.30
PONENCIfS

ESrnATI:GIES PER MANJENIR LA FlDEI1TAT DEL CUENT.
José Luís Belio.
Responsable per a Eur.opa deis Ser.veis de Consultoria de
Marl<eting.

TI:CNlQUES DE GESTIÓ DE LA QUAlUTAT EN EMPRESES
DESERVEIS.
Jaume Riber.a.
Departament de Dir.ecció de Pr.odua:ió i Oper.adons. !ESE.

11.30-12.00
Descans. Café.
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D
urant I'any 1989, la
Cambra Oficial de
Comen; I lndústria de

Lleida ha estructurat el
Departament de Publicacions,
davant la necessitat progressiva
de coordinar, d'una banda, els
textos susceptibles d'ésser difosos
pertanyents als diversos
Departaments, i d'a1tra banda,
de reestructurar les publicacions
periócIiques futures.

La finalitat i la ra6 d'ésser d'a
quest [)epariIDnent és doble,

- La difusi6 de les aciivitals de la
Cambia, a fi que rempresari esIi
gui periódicament assabentat

- La constant inf0rmaci6 de tots
els aspectes que giren al IK>itant
de rempresa, a través i per mitjá
de l'edlci6 d'estudis, análisis
económiques, informes t€cnics,
1, en general, tot el que fa
referéncia a rámbit empresarial.

A partir d'aquests objedius, les
pubIicacions es dM:leixen en tres
tipllSo

./Publicacions periOdiques

- R<Msla informativa

- Circular.; infotmatives correspo
nenls adiI.e= Departamen!s

- Memória anual d'aciivitals

- Co1.laboracions a revistes d'a!
tres entitals.

./ Publicacions no periódi
ques

- Ei:lició d'estuJis espeófics, infor
mes tecnles, análisis económi
ques, etc.

./ Cat\legs, opuscles, guies, ...
que contenen inforrnaci6 diwl
gativa sobre aspectes moIt con
crets de rámbit empresarial.

Fmlment raspecte de la difusió
es contempla amb r0rganitzaci6
I posada en man<a d'un servei de
subscripcl6 I distribucl6 de les
pub1icacions, a fi que hi hagi un
contacte directe entre la Cambra
I el5 destiinataris concrets a qui
van adre<;:ades aquestes.

Per alleujar I sistematit= aques
ta tasca hom ha comptat amb la
instaI.1aci6 d'un equip inforrnátic
especialitzat en disseny i autoedi
ció que permet l'elaboració pr&
pia de les publicacions.

Durant I'any 1990 el
Departament de Publicacions
ha COlTleI1Y't a funcionar plena
ment

- En primer 1Joc, horn ha conti
nuat col.laborant en els
Quadems del Come,>, publica
ció mensual del Consell de
Cambres de CataJunya, les pla
nes centrals deis quaIs contenen
informació -basicament de
Comen; Interior- sobre cada
Cambra de Catalunya.

- Es cJiI,er.;os Informes -dedicals
basicament a fires i missions
comerciaIs- han estat dissenyals I
editals per aquest [)epariIDnent
fel que ha facilitat la seva difusió I
també la seva imatge.

- Hem elaborat i dissenyat la
Memória d"Activitats correspo
nent a rany 1989, una eina moIt
útil per difondre les aciivitals que
duu a terme una Cambra de
~ I indústria,

- Hem coordinat I confecdnat la
present r<Msta, que anirá conso
lidant~se a mesura que vagin
apareguent números successius.

Cara a I'any 1991, pensem
seguir treballant perqué el
Departament de Publlcacions
de la Cambra Oficial de
Comer~ I Indústlia de Uelda
constitueixi un miljá d'infotma
ció I difusió útil i~, adre;at a
lámblt empresarial.
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Infonne Fira SITEF [foulouse)

Departament d'lndústria

17-22 d'octubre 1989

INrORMI MiniO
lMPU$ARIAL
DU SICTOR

MAQ,UINARIA AGalcOLA
A CoRtOA

-_._.-......
Informe Missió Empresarial

de Maquinaria Agrícola a

Grecia
Departamenl d'lndústria

Maig 1990

Catálogo de Subcontratación.

Ueida.
Cambra Oficial de Comerr,:

i Indústria de Ueida, 1990

Informe viatge a Hongria
Estudi económic

Departament de Comerr,:

Exterior

Marr,: 1990

Informe Fira 8atimat (París)

Departament d'lndústria

7-14 novembre 1989

Las reglas del Mercado para
las Empresas.

La libre competencia
Consejo Superior de las Cámaras

Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación Madrid, 1989.

ESTUDIS I INFORMES TECNlCS

Memoria 1989
Cambra Oficial de Comen;
i Indústria de Ueida, 1990

PUBUCACIONS

Informe Missió Empresarial
del Sector Fruita Fresca a
AJemanya Occidental ¡Italia

Departament de Comen; Exterior

Mar¡;: 1989

Informe Fira Emo (Hannoverl
Departarnent d'lndústria

12-20 setembre 1989

ALfHENrfWA'10

INFORME

Actualment el Servei de Publicacions disposa de,

El Departament de Publicacions de la Cambra Oficial de
Comen; i indústria de Ueida, recenbnent estructurat, té
com a finalitat principall'edició de publicacions, estudis i
informes técnics d'interes per a j'ambit económic i
empresarial de les terres de Ueida.

Informe Fira Alimentaria
1989 (Barcelona)

Departament Agroalimentaria

3-8 mar~ 1989

Informe Missió Empresarial

de fruita fresca a Xile
Departament de Comen;:
Exterior. Abril 1990

La Eruita dol~.

Sistema Comercial.
Cambra Oficial de Comer¡;:

i lndústria de Ueida, 1989
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RELACIÓDE FlRES

CONTEMPORARY
Presentaci6 de les darreres novetats de Moda
Inteernacionai
MILA (Italia)
5/9 octubre

SPOSAITAUA
Exposició de vestits de nuvia i accessoris
MILA (Italia)
5/9 octubre

MODIT
Presentací6 Internacional de la Moda femenina de prima
vera i estiu
MILA (Italia)
5/9 octubre

INTERSTOFF
Fira Internacional de teixits per vestir
FRANKFURT (Alemanya)
23/25 octubre

ESMA
Exposició Internacional del Punt
MILA (Italia)
4/6 desembre

FASHION FABREX
Exhibici6 de Teixits de Moda
LONDRES (Regne Unit)
octubre

NYFS
Saló de Teixits per la confecci6
NOVA YORK (Estats Units)
octubre

EXPOSICIO INTERNACIONAL DEL PRET-A-PORTER
FEMENIl SECCIO BOUTIQUE
PARIS (Iran,a)
20/23 octubre

MODAIN
Fira de Teixits i Accessoris
MILA (Italia)
2/4 octubre

34 IGEDO 2 DÜSSELDORF
Fira Internacional de la Moda
DÜSSELDORF (Alemanya)
21/23 octubre

NAMSB
Moda Masculina
NUVA YORK (Estats Units)
21/24 octubre

CONTEMPORARY
Presentaci6 de les darreres novetats de Moda
Internacional
MILA (Italia)
5/9 octubre

SPOSAlTAUA
Exposició de vestits de núvia i accessoris MILA Otalia)
5/9 octubre



MODIT
Presentació Internacional de la Moda Femenina de pri
mavera i estiu i accessoris
MILA (Itália)
5/9 octubre

MILANOVENDEMODA STUDIO
Moda Femenina Italiana. Roba i complements MlLA
(Itália)
5/9 octubre

MODE-WOCHE-MÜNCHEN
Saló Internacional de la Moda
MUNICH (Alemanya)
7/9 octubre

MILANO COLLEZIONI
Moda Femenina. Presentaciá de les coLleccions de pret
a-porter
MILA (itália)
7/11 octubre

GTHFA
Fira del Regal, Joguines, Arlicles per la nar +i Accessoris
de Moda
MANILA (Filipines)
10/14 octubre

DECOTEX
Saló Internacional de la Uar i Téxtils NOVA YORK

(Estats Units)
11/13 octubre

EXPOSICIO MUNDIAL DE
MAQUINARlA I MATE
RIALS DE CONFECCIO
HONG-KONG (Hong-Kong)
12/22 octubre

MODEFORUM OFFEN
BACH
Forum de la Moda de la Fira
Internacional d'articles de
Pen
OFFENBACH (Alemanyai
13/15 octubre

MAGIC Internacional
Fira Internacional de la
Moda Masculina LAS
VEGAS (Estats Units)
15/18 octubre

CTME
Exhibició Internacional de
Maquinária Téxtil PEKIN
(Xina)
15/21 octubre

CUBAMODA

Saló Internacional de la
Moda
LA HABANA (Cuba)
15/21 octubre

EXPOSICIO INTERNA
CIONAL DEL PRET-A
PORTER FEMENI I SEC
CIO BOUTIQUE
PARIS (Franc;a)
20/23 octubre

IGEDO 2 DÜSSELDORF
Fira Internacional de la
Moda, especialitzada en
moda de boda, cocktail i nit
+ accessoris DÜSSELDORF
(Alemanya)
21/23 octubre

IKFS
Saló Internacional de la
Moda Juvenil NOVA YORK
(Estats Units)
21/24 octubre

NAMSB
Exposició de l'Associació
Nacional de compradors de
roba esportiva per homes.
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NOVA YORK (Estats Units)
21/24 octubre

INTERSTOFF
Fira Internacional de Teixits
per vestir FRANKFURT
(Alemanya)
23/25 octubre

FUTURE FASHIONS
SCANDINAVIA
Fira de Moda, Pret-a-porter
per homes, dones, nens i
accessoris
COPENHAGUE
(Dinamarca)
23/26 octubre

TAIPEI FASHION WEEK
Fira de Textils i Confecció
TAIPEI (Taiwan)
26/30 octubre

KUTEX
Fira Internacional de Téxtils
ZAGREB (Iugoslávia)
29/31 octubre

RRA INTERNACIONAL
DE LA MODA
KUWAIT (Kuwait)
31 octubre/7 novembre

TEXTIUA-INA + IU
Exhibició de Teixits, Bis,
materials secundaris,
maquinaria i equipament
per la indústria de ia / con
feceió
ATENES (Grecia)
novembre

FlRA MUNDIAL DE LA
MODA
OSAKA (Japó)
novembre

CHIDEXPO
Fira Internacional de la
Moda Infantil i del Juguet
ABU DHABI (Emirats
Arabs)
1/4 novembre

MOTEXPA
Fira Internacional del Vestir,
Textils i Accessoris
ABU DHABI (Emirats
Arabs)
1/4 novembre

RRA DE MODA

MANILA (Fiiipines)
3/11 novembre

THAlTEX
Saló Internacional de ia
Indústria Téxtil BANGKOK
(Thaiiándia)
7/11 novembre

Interstoff ASIA
Fira Internacional de la
Indústria
de la Confecció
HONG-KONG (Hong-Kong)
12/14 novembre

ISPO MIDDLE EAST
Fira Internacional de
J'Equipament Esportiu i
Moda
ABU DHABI (Emirats
Arabs)
13/15 novembre

UNEAPELLE
Preselecció Italiana de Moda
Exhibició Internacional de
Productes basics i compie
mentaris per al calc;at,
moda, articles i mobles en
peU
FLORENCIA (Itália)
15/17 novembre

MOWO
Fira de Tardor de Berna
Exhibició de Moda, de la
casa. Artieles per ia Uar, per
I'aei i d'artisania
BERNA (Sliissa)
16/25 novembre

SALO DE MODA TAR
DOR/HNERN
SAO PAULO (Brasil)
20/28 novembre

PORTEX-LAR
Fira de Téxtils per la Uar
OPORTO (Lisboa)
21/24 novembre

UNEAPELLE
Preselecció italiana de Moda
Exhibició Internacional de
Productes basics i comple
mentaris per el calc;at,
moda, artieles i mobles en
peU
BOLONIA (Itália)
22/24 novembre

BABY
Saló Internacional d'artieles
infantils VARSOVIA (Unió
Sovietica)
27/29 novembre

TEXTILlIA/EUROMODE
Exhibició de la Moda

Helénica
ATENES (Grecia)
20 novembre/ 3 desembre

ESMA
Exposició Internacional del Punt
MlLA (ltália)
4/6 desembre.

JORNADES lECMQUES SAN[ MIQUEl/ElJROFRlJIT
1990

Del 25 al 30 de setembre se celebrará a Lleida la 360 edidó de la
Hra de Sant MiqueI, la mes impot1Dnt de CataJunya i una de les
mes impot1Dnts de tot I'Eslat espan)cl.

Aquests mateixos dies Iindrá Doc, simultániamen~ Eurofruit'9O,
El Saló Internacional de la Fl1Jita 00/'7', punt de lrobacIa inter
nacional de les prindpaIs regions frutícoles europees.

Seran de gran impoo1imcia les Jomades Ti!aüques que s'orga
nitzen en el marc de la FiJa AgRrria de Sant MiqueI, que ocmpta
ran, enguany, amb un programa de gran interés professionaJ, el
qJa! detaIJem a continuació,

L'ESlAlUT FISCAL DE lES COOPERIffiVES.
Ponent Félix GcnzaJex Ortiz.
Cap de la Unitat Regional d'Inspecció. Ministeri d'Economia i
Hisenda. Deleg:¡ció de Lleida.

Data, 29/09/90

El. RJIUR DE lA MAQUINÁRIA AGRÍCOlA DINS El. CON
TEXT DEl. MERCM ÚNIC EUROPElJ.
Ponents, Sr. Luis MárqJez Delgado.
President de la Cf68 'Trodors i
Máquines Agríco/es" d'AENOR.
Sr. Mariano Pérez Minguijón.
Cap de la Secció de Maquinána del MAPA.
Sr. Andrés BIá2quez Martin.
Técnic de Norrnolització d'AENOR.
Sr. Josep AIbert Figa.
Seroei d'Inforrnoció i Documentació de 1'1Cf.

Data, 26/09/90

JORNADA SOBRE AGIlOTIJRlSME.
Ponents, Sr. Giovami Giubbilini.
President de 7VRISMO VERDE DE LOMBARDIA.
Sr. MaIvina Sur1es.
Representant de la Unité de Sejour Tounstique
Representant del Deportament d'l'lgrículturo, Ramadena i
Pesco (DARP).
Representant del Deportament de Comer, i Turisme (DCT).
Sr. Jordi Farrero i Badia.
President de l'Associació de Residéncies de Cases de Pagés
de 1'l'I/ta Ribagor¡n.



Sra. Empar \hlqué.
GeDgrofa i professoro de I'Esrola de Turisme de Girono.
Sr. Francesc Vidal i Arderiu.
Representant de la Residéncia-Gasa de Pagés Cansinó.
La Cen:ian¡.o.

Data, 28/09/90

JORNADA SOBRE AGROTURISME.
Taula Rodana idebat sobre les PCJ5Sibilitats de desenoolupament
de I'agroturisme a les diferents arees de Catalun¡.o.
Representant del OCT.
Representant del DARP.
Sra. Empar \kqué.
Sr. Francesc Vidal i Arderiu.
Sr. Jordi Farrero i BOOia.
Jomada organitzada amb la col.labaradó de I'ICEA.

JORNADA DE COOPERAaÓ
Ponents, Sr. Herbert Kellner.
Directar General de COOECA i Secretari General del COPA
Cap de la Diuisió d'Accions Regionals d'Agricultura.

Data, 29/09/90

JORNADA SOBRE lES ASSEGURANCES AGRÁRIES.
Ponents, ll.lm. Sr. Josep Santacana.
Director General de Promoció i DesenvoluJ.Xlment.
Sr. Esteban Tejera Montah.o.
President de la Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrorios Acombinados S.A.
(Agroseguro SA)
Sra. M. Delores GonzaJez.
Directara General d'ENESA.

Data, 28/09/90

HIGIENE l MANIPUlAaó DELS PRODlJC1ES CÁRNlcs
Ponent, Sr. Javier Buey Remon.
\,éterinori Espeaalista en Derraatologia. Cap Labaratori
Microbiológic de COPAGA. Responsable Cantrol de Qualitat.

Data, 29/09/90

lA REPlANTAaÓ DE FRUrIF.RS
Ponents, Sr. Massimo Tagliavini.
Professor de la Uniuersitat de Bolónia.
Dr. NicoIa Greco.
Insmut de Nemotologia Agrciria de Bori.
Sr. Antonio de Felipe.
Servei d1nuestigadó Agrciria de la Diputadó General d>'lragó.
Sr. A;rnard.
Enginyer de la CITA de Bosse Durance.
SI. Remy de Prouence.

Data, 26/09/90

INCJDENaA EN EL SECTOR AGROAUMENIARI DELS
CANVIS DE L'fS[
Ponents, Sr. Matyás TeshcIer:
Director de Relacions Bilaterals Espanya-Hongria.
CCHongria.
Dr. Tomas Demanski.
Institute of Marketing Uniuersity of Ladz. (Polónia).
Excrn. Sr. Juan Colino Salamanca.
President de la Comissió d'Agricultura del Parlament
Europeu.
Sr. Angel AngeIidis.
Cap de la Diuisió de la D.G. Estudis del Parlament Europeu.
Sr. Jesús Miranda.
Sots-dira:tor General d'Assumptes Agricoles i Pesqu~rs
del Minisleri d'Assumptes &teriors.

Data, 27/09/90 i 28/09/90.

INClDENaA EN ELSECTOR
AGROAUMENIARI DEl.S
CANVIS DE L'EST
Modera, ll.lm. Sr. Caries
Gasóliba i Bóhm_
Parlamentari Europeu.
Secretari General del Patronat
Catala Pn:>-Europa.

EL REG EN lA PROOUCaÓ
DE FRlJITfRS_
Ponents, Sr. Joaquim Gómez
Aparisi.
Enginyer Agrónom. Seroei
d'Inuestigació Agrciria de la
Diputació General d'Aragó.
Campus Aula Dei.
Sr. Carlos Rodríguez Benedicto.
Enginyer Agrónom. Estació de
Meocinica Agricola del DARP
Sr. Miquel PasquaI ¡Roca.
Enginyer Agrónom.
Finca Val/fonda. Raimat.
Sr. Josep DaImases iMestre.
Enginyer Agrcinom. Finca de
Sant Miquel i la Ribera (Osea)
Sr. Ramon Molné i Demingo.
Enginyer Técnic Agricola.
FESA-ENFERSA

Data, 27/09/90

lA POÚ1lCA DE QUAlIIi\T
AUMENTÁRJA l ELS SEUS
EFECIES EN EL COMERC;:
HORTOFRurtcolA
Ponents,
Sr. AIexander T,genkamp.
Dira:tor de la D.G. VI-E.
Comissió de la CEE.
M. Calleja.
President de la
Interprofessional
Horto/nuticola Midi-Pirynées .
M. KahJer.
President de la
Interprofessional
Horto/nuticola Holandesa.
Sr. Mane! Catalá.
President de la
Interprofessional de Fruita
DoI", de Catalunya.
M. AJain BoteJa
Cantre de Distribució de
Productes Alimentaris de
Toulouse.

Data, 26/09/90

AUlA DE DlVlILGAaÓ

Ponénda,
Fecundació quaIIat de la
Fruita. Tecniques de
polinització dirigides.
Sr. Centolani DuiIio.
Sr. Rondenini TJZiano.

Ponéncia,
Exposició del pla
d'E:.<peIimelltaáó Agraria de
Catahmya del SEA.
Sr. Antoni PujoI.
Cap del SEA.

Ponéncia,
Sector de cereaIs i exten
sius. Re5'IJtats espe:aiallEilta
ció 1989/90.
Sr. Guillem Puertas.
Sr. Andreu Bosch.
Sr. J. Astais.

Ponéncia,
Sector de Fruita Dalla
ResuItats Experimentació
1989/90.
Sr. T. Iglesias.
Membre del SEA.

Ponencia:
Sector de Fruits Secs.
Pla d'Experimentació.

Sr. J. Santos.

Ponencia:
Sector d'Horta:
Resultats
Experimentació.
1989/90.
Sr. J. Montero.
Sr. LL. Aos.

Ponencia:
Sector Vinya.
Resultats
Experimentació
1989/90.
Sr. A. ViIlarroya.

Ponencia:
Sector Forestal.
Pla d'Experimentació.
Sr. M. Pérez Gámez.

Ponencia:
Sector d'Olivera.
Pla d'Experimentació.
Sr. M. Rorensa.

Ponencia:
Sector Vaqui.
Pla d'Experimentació.
Sr. Antoni Segui.

Finalització de les Sessions
del SEA.
Perspectives del Sector
Agroindustrial.
Cambra de Comer~ i
Indústria de L/eida.

EIs Ajuts Comunitaris a
l'Agricultura Catalana.
Patronat Cata/ó Pro
Europa.

Data,27/09/90
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B.. CONSElL DE MINlSTRES
VA APROVAR EL DIVEN
ORES UN REJAL IJECREf. B..
GOVERN MODIACA LES
BRX10NS ACAMBRES.

El ConseD de Ministres va aprrr
var el passal cIiveJXlres un ReiaI
Decret pel qua! es modifica el
Reglamenl General de les
Cambres Oficials de Come,,;
lndústria i Navegació, modifica
ció que afecta al procés electoral
que s'ha eslablert par Dei fa en
aquests moments dotze anys.
Les e1ecdons a Cambres han de
celebrar-.e en el segon semestre
de I'any.

L'aprovacl6 del passal cIiveJXlres
suposa I'adequació del sistema
d'eleccions eslablertes el 1978 a
l'ar1icle 52 de la Constitució, que
disposa un funcionament
democratic per aquest tipus
d'organismes. L'objectiu perse
guit en la nova reglamenlacl6 és
aconseguir un més alt nivell par
ticipatiu en les eleccions i la
maxima imparcialitat en els
órgans encarregats del procés
electoral. El Reial Decret esta
bleix una disminució d'edat i
temps en I'exercicl de I'activilal
comercial, industrial o nautica
que s'exigeix als electors, com
lambé una redueci6 de~ a""'"
exigils.

També s'encamana a unes jun
tes electorals la transparéncia i
objelivilal del procés electoral, de
forma sirnilar a la que s'eslableix
en I'ámbit politic.

SEGRE, 24 de juny de 1990

DURANT B.. PASSAT ANY
ELS CURSOS DE LA CAM
BRA DE lllIDA TINGUE
REN 756 ALLMNES

Els cursos forrnatius organilzals
per la Cambra de Comen; de
Ueida van complar amb 756
alumnes durant l'any 1989,
segons les dades faciliIades en la
Memó,ia anua! de I'entilat.

En total, la Cambra i les seves
delegacions a la província van

organilzar 29 cursos, un semina
ti, 4 jomades técniques i 5 con
feréndes, que va suposar un lDIa1
de 1.300 horesde f<:mliri'>.

SEGRE, 26 de juny de 1990

LA CAMBRA DE COMER';;
POTENCIA L'EURO INFO
CENTRE UElDA

La Cambra de Comen; de
Ueida vol potenciar !'ús de la
xarxa d'informació sobre les
Comunilats Europees, constitui'
da par la tolalilat de les Cambres
de Comer, de Calalunya. Amb
aquest objecte ha edilat un opus
ele en qué es donen a conéixer
els serveis a disposició deIs
empresaris que vuIguin informar
se i assessorar-.e sobre tot el que
fa referencia a la Comunitat
Europea, i en especial al Merca!
Únic de 1993, com el grau
d'aveniY en la realització del
Mercat Únic en el sector de
l'empresa inleressada i e~ fons
comunitaris.

LA MAÑANA, 6 de Juliol de
1990

LA FORMACIÓ COMER
CIAL REBRA 55 MIUONS.

El deparlament de Comer,
Inlerior de la Cambra Oficial de
Comefl' i lndústria de Ueida ha
programal aquest any una dese
na de cursos gRK;ies a l'acorel si¡r
nat ahir entre el titular de
Comefl', Consum i Tutisme de
la Generalilal, Uuis Alegre, i el
Consell de Cambres de
Calalunya par financiar amb 55
milions diversos programes
d'orientació, inforrnació i fonna
ció técnica en el sector comer
cial. Per dese any consecutiu
aquest pla s'emmarca dins el
programa Europa 92 per la
modemització del comeriY i la
seva adaplaci6 al Mercal Unic
Europeu, intenta fomentar el
reciclatge de la poblacl6 activa
cap a I'ámbil comercial.

LA MAÑANA, 24 de juliol de
1990

ENTRE ELS EMPRESARlS LA CAMBRA FARÁ UNA
ENQUESTA SOBRE LA UNIVERSITAT.

La Cambra de Comer, i Indústtia de LLeida encanegará una
enquesta par conéixer quins són eIs estudis unil'2lSilaris que neces
slIa Ueida per cobtir les necessilats de les seves empreses.

Ramon Sanlesmasses, Presidenl de la CambIO, va explicar que
I'enquesla s'efectuará entra e~ empresarts Deidaians, i servirá de
complemenl a la presenlade a ptinclpis de julio1, on s'analtlzaven
les preferéncles deis a1umnes de COU de Ueida.

SEGRE, 5 d'agost de 1990

FARAN UN ATLAS COMERCIAl. DE LES TERRES DE
UElDA

El propar dilluns es presentará en eIsI~ de la Cambra Oficia! de
Comer, i lndústria de Ueida el projecte de redacd6 de I'anomenal
Atlas Comercial de Catalunya, amb el qua! es pretén conéixer la
realrtat de la sitiJacló del comefl' catalá.

L'estudi es realilzará a base d'unes enquestes i, a més d'analtlzar la
capectial comercial de cada una de les wnes, s'estudiará la capacl
lal d'atracd6 comercial de cliferents árees.

L'atlas comercial de Catalunya estudiará lambé les perspectives de
futur pel comer, de les diferents poblaclons i comarques de Ueida
fins I'any d05 mil, teninl en comple les repercussions de I'entrada
efectiva a! Mercat Comú. Amb l'estudi es creará una base de dades
per conéixer la realilal de comer, a 101 Catalunya.

A les comarques de Barcelona ja s'esIan recollinl les dades físiques i
de camp par tal d'elaborar I'atlas i avial comen\OafOO a recollir-les a
les comarques de Ueida, Tarragona i Girona par completar-lo.

DIARI DE UEDA, 23 de juny de 1990

LA CAMBRA CONSOUDA L'ARRENCADA DE LES
SEVES ACI1VITATS. SANTESMASSES AFIRMA QUE LA
MEMORIA DEL 89 REFLECTEIX LA FERMESA DEL
SERVEI.

El president de la Cambra Oficial de Comefl' i lndústria de Ueida,
Ramon Santesrnasses, assegura que I'entilat ha consolidat I'arreo
cada de les seves activilats i la fermesa deis seus serveis, en una
lasca que pot qualificar-.e com el ptinclpi d'un camí determinal
com a instrument indispensable par a la dirernitzacl6 empresarial.
Santesmasses mostra la seva salisfacd6 pe~ resu1tats dellTeball que
la Cambra ha dut a lerme duranl el passal any, i subratlla que el
balan, definitiu resu1ta encolOtjador par I'esfer, de les persones que
integren eIs diferents deparlaments de l'organisme.

Segons Sanlesmasses, la Cambra constitueix cada cop més un
órgan de prolecd6 i defensa de I'economia de Ueida a I'exterior.
D'aquí, el número d'activitats orientades a la mil/ora de les nos
tres relacions i intercanvis amb altres pai'Sos.

LA MAÑANA, 24de~de 1990.
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