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D9tc:f:. Dona i Acció, Dona i Actualitat, és una publicació de l'Associaci6 DONES directives,
empresaries i professionals de L1eida (Funde).

D&r:::( representa el caracter, la formació, la capacitat
i la qualitat humana de totes les membres de l'associaci6 Funde.

D9C( pretén fer arribar a la dona d'avu; dia TOTA la pluralitat informativa que li interessa: economia,
empresa, política, societat i tendencies - glamour - bellesa - salut - coaching.

DiC( naix amb I'objectiu de comunicar en femení, de fer sentir la nostra veu en harmonia i en poesia.

0iC:( naix per mostrar la societat lIeidatana a la resta de Catalunya.

DiC( naix per mostrar la realitat de la dona, una dona intel·ligent, activa i professional, pero també femenina.

00tC( naix amb I'objectiu de donar a conéixer el que saben de les dones.

L'associaci6 Funde, la seva junta directiva, el consell de redacció i, en el seu nom, la presidenta esperem que D?I::(
aconsegueixi impulsar la imatge de la dona d'avui dia i cre'! un precedent en la societat del segle XXI.

índex

34. Psicologia

26. Dona

36. Moda

52. Frases celebres

47.0reus

54. Empreses associades

56. Quí som?

28.5alut
Mals de feina
Intersa diettHica
L'alga espirulina
e-radical estres

44. Coaching

48. Prediccions astrologiques

4. Entrevista
Montserrat Morillo
Sylvia Falip

24. Societat

10. Economia

6. Empresa
Subvenció

16. Finances
Racó assegurador

12.0pinió

17. Noticies

25. Entrevista
Un cafe amb Maria Bijeri

19. Recursos humans
Eficiencia i emoció
Inserció laboral
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dOneSamb empenta
MONT5ERRAT MORILLO E5TEVE és diplomada en relacions laborals per la Universitat de Barcelona i
programadora técnica en informática de gestió per Les Heures de L1eida. Actualment porta la geréncia
de I'área cooperativa Benavent-Portella. Va comen~ar la seva trajectória professional a I'empresa 5einsa
(actualment participada per FOC5A Construcciones y Contratas) I'any 1985 al Departament de Comptabilitat
i I'any 1990 ja va entrar a formar part de la Cooperativa Agrária Progressiva de Benavent de 5egriá, on
va assumir funcions de comptable i, posteriorment, la geréncia. Des de I'any 1992 fins a I'actualitat, la
Montse és la gerent de I'área Cooperativa Benavent-Portella-Barbens, i ha continuat amb la geréncia
de la cooperativa, ara fusionada, Agrária Progressiva Benavent-Portella. Associada de Funde.

Morillo
Montserrat

Montse, moltíssimes grades per la teya amable col·laboració.
Grades a vosaltres per haver pensat en mi.

PP: Mal any, aquest. per al sector agrari, oi? F~s-nos cinc cEmtims
de la problematica que esta patint el sector, que I'esta portant
a sortir al carrer en més d'una ocasió, en aquests darrers mesos.
MM: Aquest és el pitjor any que recordo. No tenim un problema de
comercialització ni de manca de qualitat deIs nostres productes. Tenim
un problema de competencia en el mercat amb produdes d'altres
paIsos. Els nostres socis han fet els deures i hi han invertit esfor~, han
apostat per quedar-se a les seves explotacions (hi ha gent molt jove),
han fet la reconversi6 varietal i ara es troben que no cobreixen costos.
Aixó és molt greu i molt dur, hem d'implicar-nos i fer balanc;, analitzar
els punts febles d'aquesta campanya i buscar solucions. No podem
fallar a la gent que ha cregut en el nostre projecte.

l'assumeix Fruits de Ponent. La meya funció directa és coordinar i dur
a terme les normes establertes per Fruits de Ponent.

Pilar Puigvert i Huguet
Diplomada en turisme

PP: Hi estic d'acord, suposo que aquest any s'han ajuntat una
serie de factors que ens han portat a aquesta situació. Hem de
fer tots una reflexi6 de tot aixó i adonar-nos deis esfor~os que
esta fent tot el sector; nosaltres, com a consumidors, hauríem
de respondre de la mateixa manera. Igual que els agricultors
han d'estar al dia, reinvertint en noves tecnologies, tu mateixa
també hi has d'estar, de cara a totes les novetats del sector.
normatives...
MM: Sí, s'ha d'estar sempre al dia en formació complementaria, amb
cursos de prevenció de riscs laborals, seminaris sobre analisi de la lIei
de cooperatives de Catalunya, cursos de planificació estratt~gi(a o
qualitat en la producció..

nt d'area i de la Cooperativa Progressiva
Benavent - Portella

PP: Que hi van veure en tu, una dona. per a aquest lIoe de tanta
responsabilitat?
MM: Supaso que res en particular, jo hi era i es va confiar en mi.

PP: El fet de la conciliació és un tema molt ampli, en parlaríem
durant hores. En general. la feina i. sobretot, la que té a veure
amb funcions directives, sempre pren temps a la vida privada,
aixó és un feto Amb quina quantitat de sotis compteu en
I'actualitat?
MM: La CA Benavent-Portella, fundada I'any 1958, compta en aquests
moments amb 110 socis i la cooperativa de segon grau Fruits de
Ponent, amb 450. Aquesta darrera compta també amb una
comercialització d'aproximadament 50 milions de kg de fruita dol~a.

PP: Montse. segons ens has comentat, formes part de la
Cooperativa de 8enavent des de I'any 90 i. en poc temps. en
passes a ser gerent.
MM: sr, I'any 92 la Cooperativa Benavent, Alcarras i la Portella inicien
un projede en comú: formar la cooperativa de segan grau Fruits de
Ponent. ts quan se'm propasa d'assumir la gerencia de la Cooperativa
de Benavent, un repte que accepto amb la mateixa iHusió amb que
es va crear fruits de Ponent. Era un projecte nau i ambiciós, un repte
per a to15. Per mi, ha estat un privilegi haver (rescut amb Fruits de
Ponent.

PP: Montse, quina és la teva funció principal com a gerent dins
de tot aquest entramat, més aviat de coordinar o tens una
funci6 de comerdalitzadó del producte?
MM: En el meu cas, la funció és de coordinació, ja que la comercialització

PP: De tata manera, hi ha poques dones com a gerents de
cooperatives agricoles, suposo que per la tipo logia d'empresa.
MM: Cree que n'hauria d'haver més. Es una feina obligada, pero molt
gratificant (motiva i omple molt); les campanyes deis mesos d'estiu
són dures i aixo, en moments concrets i vist des de fora, pot semblar
que et pren part de la teya vida privada.

entrevista
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L'any 2004 el diari La Vanguardia, a les seves págines taronja, va publicar un interessant article escrit
pel periodista i1eidatá Javier Ricou intitulat Las cinco damas del Urge": política, sanidat, economia,
seguridad y cultura están en la comarca en manos de mujeres. En aquest missatge original voste emergía
com a presidenta de la Cambra de Comer~ de Tárrega. Aquesta informació va ser motiu de comentari i
celebració entre la fundació internacional de la dona emprenedora de Barcelona i Funde al Fórum 04
quan va ser nomenada primera dona presidenta d'una cambra de comer~ a Catalunya.

En aquest primer número de la revista D&A, és un honor comptar
amb voste i el testimoni de la seva experiencia, així com tenir-Ia entre
les nostres associades amb exit. Estem segures que les nostres lectores
s'inspiraran en el seu model i el seguiran per tal d'accedir a liDes de
poder a les nostres terres, tal com diu I'article anomenat Dama del
Matriarcado del Urgell.

PERFIL: Va néixer el 7 de novembre de I'any 1959 a Tarrega.
Signe: escorpí.

L1icenciada en (ieneies empresarials per ESADE, Barcelona.
Dirigeix la seva empresa (es reserva a dir-ne el nom).
Casada i mare d'una filia adolescent.
Aficions: Jardinería. escoltar música, bailar. Txaikovski, Paul Siman i
Karajan, els seus músics preferits; passejar per la natura.

cs: Com ha estat el seu nomenament i dnrec?
SF: Fa 7 anys, en un pie, els empresaris presents em van suggerir que
m'hi presentés i vaig ser escollida.

cs: Quins seetors hi són presents?
SF: Tots els col·lectius empresarials menys el grup O(sector agrrcola),
és a dir, minería, finances, serveis, bancs, indústria.

cs: Quantes empreses de dones hi ha?
SF: No ha sé... fins ara crec que no se n'ha fet cap estudi ni des de
I'INE ni des de l'lDESeAT, que s6n els organismes que habitualment
publiquen aquestes dades.

cs: Quines qualitats i habilitats han fet que voste sigui una

gestió
en femení

Sylvia Fa IiP

dona amb exit?
SF: Sé, jo crec que les dones tenim més recursos a I'hora de negociar,
en el meu cas potser ha estat aixó.

CB: Que Ii suggeriria a una dona emprenedora que funda la
seva empresa i/o comenc;a la seva carrera professional?
SF: Que HO T1NGUl MOLT (LAR i quan hagi pres la decisió que no es
faci enrere, que passi a l'acció, que sigui valenta. tS molt important
també que conegui les seves capacitats i habilitats, la predisposició
per fer alió que ha decidit fer, ja que no tothom pot ter el mateix i ha
d'assabentar-se del seu potencial, valorar-lo i, aleshores, tirar endavant
el projecte.

cs: Com veu la dona d'avui dia?
SF: Tenim formació i més recursos que abans. Tot i aix6, les dones del
segle XX van aconseguir el dret de vot i ara, al segle XXI, és el de LES
DONES AL PODER.

LA VEU DE LA SYLVIA FAlIP ressona clara i profunda, és I'hora
d'acomiadar aquesta conversa i, com ella mateixa ha dit: "La
meya tasca com a empresaria i presidenta no eclipsen la meva
vida de familia. El meu marit és un home molt col·laborador i
té molta paciencia. Compartim la vida i la familia; i els divendres
des de les 20 hores fins als dilluns a les 8 del mati faig de mare."

Chus Borrell i Feliu
lIicendada en filo logia
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i, sobretot, molta persistencia.

ss: El Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya, c1arament sensibilitzat per aquestes dades, posa a
J'abast de les institucions i empreses de Catalunya 1.000.000
d'euros per promoure la igualtat d'oportunitats entre homes
i dones en I'ambit de les relacions laborals. Com s'articulen
aquests ajuts? Quines linies contempla? La subvendó contempla
dos programes (excloents entre ells):
MS: 1. Incorporació de la figura d'agent per a la igualtat (amb una
subvenció del 70% per la incorporadó de la figura en el si de I'empresa,
amb un maxim de 15.000 euros).
2. Elaboració de plans d'igualtat (amb una subvenció del 70% del
projecte amb un maxim de 8.000 euros).

Pot accedir-hi qualsevol empresa que hi estigui interessada, que
compleixi la normativa vigent i que presenti un projecte que contempli
els apartats que vénen indicats en l'ordre.

ss: Quina és la seva finalitat?
MS: La sensibilitzadó, conscienciaci6 i demostradó que la igualtat
d'oportunitats augmenta la competitivitat i el benefid també ajuda
a millorar la gestió empresarial, amb la introducdó de noves formes
de Jideratge, treball en equip i altres característiques que pot aportar
la incorporadó de les dones en ambits on encara estan
subrepresentades.

ss: A qui s'adrecen?
MS: A les empreses de Catalunya que hagin iniciat o vulguin iniciar
accions en el si de la seva empresa que impulsin la ¡gualtat d'oportunrtats
entre dones i homes, com pot ser afavorir la contractació de dones,
la seva promodó, intreduir mesures per afavorir la redistribudó del
temps de treball (conciliació), ete.

ss: Es pot sol· licitar ¡'any 2005? Quan finalitza el termini?
MS: El termini finalitza el 20 de desembre de 2005.

ss: L'any 2006, es tornara a publicar?
MS: Cal tenir en compte I'avaluadó d'aquest tipus d'iniciatives per tal
de poder donar una resposta adient en una societat on les necessitats
canvien molt de pressa. Tot i aixo, som conscients que hem obert un
cami amb una iniciativa com aquesta i pretenem continuar en aquesta
direcció en un futuro

ss: les empreses o entitats interessades, on es poden adre~ar?

MS: Es poden adre<;ar a la pagina web del departament per tal d'obtenir
tota la informaci6 necessaria.
També es poden adre<;ar als següents centres territorials: Registre del
Departament de Treball i Indústria (e. Sepúlveda, 148-150, 08011
Barcelona).

ss: El Govern ha de fer de "mentoring" a les empreses?
MS: L'empresa té i ha de tenir el seu marge d'actuació com a sector
privat. Potser és molt més interessant que el Govern i les empreses
"vagin de la ma" en un cami on la competitivitat empresarial i el
benestar social no són antagonics, sinó complementaris. Tot i aix6,
cal dir que hom és conscient de les dificultats que suposen uns canvis
de mentalitat com els que es proposen, fins i tot a escala europea, ja
que no es pot oblidar I'impuls que es vol donar al foment de la igualtat
d'oportunitats i tampoc el fet que altres pa'lsos europeus es troben
al capdavant.

ss: Quin termini ens fixaríem per assolir una "paritat directiva"?
MS: Cal tenir en compte que paIsos que ens porten molt avantatge
en temes d'igualtat, com els pa'lsos nordics, encara estan treballant
per tal de poder assolir la igualtat real; per tant, és important tenir
dar que és un camlllarg que fa poe que hem iniciat i que cal paciencia

Mar Serna és lIicenciada en dret per la Universitat de Barcelona. Ha
ocupat carrees d'advocada laboralista, inspectora de trebaH ¡magistrada
de jutjat social. Actualment és la directora general de Relacions Laborals
del Departament de Treball j lndústria de la Generalitat de Catalunya.

Entre un 2,32% i un 2,50%, narnés, formen part l'any 2005 deis
consells d'administració de les empreses que cotitzen a l'IBEX-35; un
2,38% eren, el 2004, presidentes de cambres oficials de comere;.
indústria ¡ navegació, i un 14,09% o un 23,12% formaven part del
cansell o comite federal deis principals sindicats.

ss: Que pensa deis resultats obtinguts en els diferents estudis
que valoren la presencia de la dona en carrecs directius i als
consells d'administració de les empreses?
MS: Ens trobem en un moment en que la sensació d'haver assolit una
igualtat d'oportunitats entre hames ¡ dones impera en la nostra
societat. Per aquest motiu, considero tan importants les dades
obtingudes en els estudis realitzats, perque presenten una situació
ben diferent i mostren que, tot i que la mil10ra ha estat notable en
aquests últims anys, encara queda un lIarg caml per recórrer en pro
de la igualtat. Una prova concreta de les dificultats que viuen les dones
és la seva manca de presencia en ambits de decisió, ja que reafirma
que la dona encara no ha aconseguit normalitzar la seva presencia en
un ambit públic tan tradicionalment masculí com són els c~mecs de
majar responsabilitat i decisió.

ss: Creu que el sector públic pot canviar la situació actual?
MS: Considero important que el sector públic sigui un exemple com
a empresa, pero és fonamental que el sector privat lideri canvis i
assumeixi també la responsabilitat d'anar cap a una societat més justa
i igualitaria, que es regeixi per barems que evitin al maxim les
discriminacions directes i indirectes que encara continuen tenint 1I0c
en el mercat laboral.

"El Departament de Treball fomenta la ígualtat d'oportunitats

per a homes i dones en les relacions laborals a Catalunya"

Mar Serna
Directora general de relacions labarals del
Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya.
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SUBVENClÓ PER A L'ESTABlIMENT OE MESURES PEL FOMENT O'IGUALTAT O'OPORTUNITATS
O'HOMES I OONES ÁMBIT RELACIONS LABORALS A CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria

Bl INCORPORACIÓ AGENT PER LA IGUALTAT DINS DE L'EMPRESA

I al5 serveis territorials del departament. a les següents adreces:

Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a
Barcelona: c. Albareda, 2-4, 08004 Barcelona.
Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a
Girona: c. Rutila, 69-75,17003 Girana.
Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a
L1eida: c. General Britos, 3, 25007 L1eida.
Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a
Tarragona: c. Joan Baptista Plana, 29·31, 43005 Tarragona.
Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a les
Terres de l'Ebre: c. la Rosa. 9 (Palau Olivera Botella), 43500 Tortosa.

Sara Sampedro i Escuer
Economista

- Compromís realització projecte i activitats sensibilització
- Participaciólimplicació de la repr. unitaria/sindical persones treballadores del projecte
- Comunicació i lIenguatge no sexista

- [gualtat oportunitats accés organització
- Promoció dones carrees responsabilitaVdirecció
- Conciliació vida familiarllaboral
- Perspectiva genere prevo riscos laborals
- Igualtat retributiva/condicions treball
- Accions col·lectius dones amb discriminació
Promoció pacteslacords que incloguin perspectiva genere

Al ELABORACIÓ PLA IGUALTAT A L'EMPRESA {

AJUT: Consistent en el 70% del cost total elaboració Pla Igualtat per a PEropia empr~sal' d
ntltat espeCia Itza a

Mi3xim 8.000 euros

{

50% amb la justificació de I'inici del projecte dins del mes següent notificació resolució
atribuint la subvenció

PAGAMENT
50% en presentar el Pla a la Direcció General de Relacions Laborals

{

100% a la justificació de la incorporació de I'agent per contracte i compromís de nova
PAGAMENT contractació si s'extingeix en els tres anys posteriors la relació amb I'agent

Termini: 2 mesos des de la notificació de la resolució estimatoria

OBLlGATORIS {

O,,'O~" {

AJUT: Consistent en el 70% retribució bruta anual agent (contraete treball indefinit)
M,3xim de 15.000 euros

{

1.- Empreses privadeslentitats i persones amb condició empresari segons 1.2) text refós ET
2.- Empreses púbJiqueslentitats autonomes respecte al personal laboral

REQUISITS
COMUNS
PROJECTES
Al B

TIPUS D'AJUTS

DESTlNATARIS
(centre treball)
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Cada dia apareixen més inidals reladonades amb el món deIs negocis
i la tecnologia. No sois ¡nicials, sinó anglicismes que s'incorporen en
el nostre lIenguatge moltes vegades sense saber que signifiquen.

Avuí voldría parlar d'una d'aquestes que fa temps que és present en
els díferents seetors económics i fa anys que s'utilitza com a eina de
fidelitzaci6 del c1ient: les inicial CRM (Customer Relationship
Management).

La pregunta que caldria fer-nos és: És una altra moda o realment
es un concepte interessant7

Des del punt de vista del marqueting, i extensiu a altres sectors,
es pot afirmar que CRM permet enfortir les relacions de les
empreses amb els seus c1ients a través de la tecnologia.

Per que la resposta tecnológica? Perque CRM (Customer Relationship
Management), en definitiva, és un conjunt d'eines tecnológiques de
gestió de bases de dades que permeten analitzar-Ies i, al mateix temps,
trobar respostes a necessitats detectades en I'estudi.

Per tant. entenem que les eines del CRM són útils a les empreses per
coneixer millor el seu c1ient i d'aquesta manera establir-hj una relació
més farta amb la finalitat de satisfer les seves necessitats de la forma
més exacta. Neix aixl, a través d'aquest lIigam, el cancepte de
marqueting relacional com "I'estrategia de negoci basada a anticipar,
coneixer i satisfer les necessitats i desigs presents i els previsibles deis
c1ients" .

Aetualment, una gran quantitat d'empreses estant desenvolupant
aquestes estrategies. 5egons un estudi realitzat per Cap Gemini Ernst
& Young de I'any 2001, el 67% de les empreses europees han posat
en marxa la iniciativa de gesti6 de c1ients (CRM). El que no s'ha valorat
en aquest estudi és quantes d'aquestes iniciatives han estat un exit.
ja que per dur a terme accians de CRM I'empresa Vo organització hi
ha d'estar preparada.

Preparada quant a tecnologia i enfocada al c1ient, en el sentit que al

c1ient se I'ha de mimar, se n'ha de tenir coneixement per poder idear
productes i serveis enfocats a les seves expectatives.

5'ha d'haver ideat una estrategia amb obje(tius concrets, de
comunicació, de dialeg entre el c1ient i I'empresa i valorar i tenir
presents també altres variables plantejades des del marqueting
relacional.

L'interes tant del marqueting relacional (om de les solucions CRM va
en augment, no 5015 per la propia trajeetoria deis mercats, sinó pels
resultats rendibles que n'abté I'empresa preparada per fer-ho:

Augmentar les vendes tant per a c1ients actuals com per a vendes
creuades.

Maximitzar la informació del elient.
Identificar les noves oportunitats de negocio
Millorar els serveis al elient.
Processos optimitzats i personalitzats.
Millora d'ofertes i reducció de costos.
Identificar els elients potencials que més benefici generen per
a I'empresa.
Fidelitzar el elient i augmentar-ne les taxes de retenció.
Incrementar la quota de despeses del dient.

Internet ha tingut malt a veure en el món del CRM, ja que ha aportat
grans avantatges a les empreses, tant en gestió (om en costos.

Peró malgrat que la tecnologia sigui I'eina a utilitzar, mai no es pot
deixar un projecte de CRM a les seves manso Per arribar a I'exit del
projecte, com ja hem dit, és molt important tenir en compte els pilars
basics de I'empresa: estrategia, persones, processos i tecnologia.

Totó Marsol i PuigrAl
Especialista en márqueting _
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l'origen de la nova estrategia comptable de la UE rau en la trabada
que va tenir !loe al Cansel! Europeu de Lisboa el mare; del 2000. Alla
es va destacar la importancia d'un mercat financer únic amb la idea
de contribuir a un major creixement de la Unió. La prioritat d'aquest
(onsel! va ser accelerar la realització del mercat interior de serveis
financers, i per ter-ha caria aconseguir augmentar la comparació deis
estats financers de les societats i d'aquesta manera beneficiar tant tes
petites com les grans empreses.

l'instrument comptable per part de la UE era comparar en 1'.3mbit
internacional la informació financera subministrada per les empreses
amb la necessitat d'aconseguir una major harmonització comptable.

Va ser I'IOSCO (af) qui va encarregar el 1995 I'elaborar un model de
normes comptables que poguessin acceptar~se als mercats financers
internacionals. A partir del 2000 la modernitzaci6 de la comptabilitat
a Europa va ser una necessitat urgent, per aixo la Comissió, que era
I'encarregada d'elaborar informes sobre la situació actual de la
comptabilitat espanyola, va prendre una soludó, d'acord amb I'IOSCO,
perqué les grans companyies europees que cotitzessin en mercats
financers internadonals poguessin produir els seus estats financers
segons les normes IASB.

El mare; del 2001 es va constituir una comissió d'experts pel ministeri
d'Economia, els trebaUs de la qual quedaven plasmats al Uibre Blanc
per a la reforma de la comptabilitat a Espanya, publicat al juliol d'aquest
any. El seu objecte es basa a elaborar un informe sobre la situad6
actual de la comptabilitat i reflectir les propostes de la Comissi6 sobre
els passos que cal seguir per portar a terme aquesta reforma comptable.
S'hi estableix I'existencia d'un moclel comptable únic, cosa que significa
que les Normes Internadonals de Comptabilitat seran aplicables a
Espanya tant als grups de societats cotitzats com no cotitzats, i per
als comptes individuals que s'atansin el m.3xim possible a les NIC,
presentant d'una manera fidel la situació financera, els resultats i
fluxos de tresoreria de I'empresa.

La finalitat de I'aplicació de les NIC és harmonitzar la informaci6
financera facilitada per les sodetats per garantir:

1. Un alt grau de transparencia i comparabilitat de la informad6
financera.
2. Aconseguir funcionament eficient del mercat de capitals de la

comunitat i del mercat interior.

Per aquest motiu, es demanen uns requisits de la informadó financera
necessaria per prendre decisions en materia económica i avaluar la
gesti6 de la direcdó, que són:

~ Comprensibilitat
- Pertinen~a
- Fiabilitat
- Comparabilitat

En aquest moment de transició a la nova comptabilitat que s'ha
implantat ja el 2005, mitjanc;ant les normes NIC, a tates aquelles
empreses que cotitzin en borsa sera a partir del 2007 que el Pla
General de Comptabilitat del 1991 registrara veritables canvis i sera
objecte d'una profunda transformació per harmonitzar els criteris
internacionals.

Amb aquesta primera aplicadó de les NIC (Normes Internacionals de
ComptabilitatINormes lnternacionals per a la Informació Financera),
el 2005, quedaran obligades a la seva aplicació les societats que
tinguin accions que cotitzin a la borsa de valors radicades a la UE,
pero dos anys més tard, el 2007, quedaran subjectes a aquesta
obligadó totes aquelles emissores de títols cotitzats en borsa de la
UE, és a dir, els emissors de bons i obligacions o qualsevol altre títol
cotitzat als mercats europeus també hauran de presentar la informació
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d'una altra naturalesa. Vull dir amb tot aixc que s'aplicara a tates les
empreses a través d'un Pla General de Comptabilitat adaptat a les
Normes Internacionals.

Per a aquelles empreses que vagin aplicant les Normes Internadonals
als seus comptes consolidats tot plegat pot resultar molt complex,
pero s'ha comprovat que en aJgunes empreses, des de la seva aplicació,
han pogut constatar un canvi considerable i reflectir aixl un augment
deis beneficis i rendibilitat.

Manica Vila ¡Castillo
Graduada social
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L'atur disminueix 179.700 persones i la taxa d'atur se situa en el 8,42%

Situació económica darrer trimestre 2005
Notable augment de I'ocupació a Espanya, que arriba a les 19,191,100
persones

laxa d'atur
11,19
6,68
6,20
8,63
9,41
6,66
7,26
9,51
6,15

laxa d'activitat
46,31
50,51
49,75
59,58
46,66
49,93
53,11
46,18
46,86

Població activa
8632,0
1490,4
1102,6
165,3
78,0
144,5
1361,5
431,3
59,2

creix 194.700 persones, mentre que el deis ocupats estrangers ha
augmentat en els darrers tres mesos 101.500 persones. Si ens fixem
en I'edat, ¡'ocupaci6 augmenta en tots els grups, de manera que els
intervals d'edat més jove s6n aquells que presenten els increments
d'ocupació més elevats. Així, el grup de 20-24 anys registra I'increment
més elevat aquest trimestre (87.200 ocupats més). Els grups d'edat
de 16-19 i 25-29 anys també augmenten notablement (54.300 i
50.400 més, respectivament).

El nombre de persones ocupades augmenta en tots els sectors
d'activitat. En el sector serveis hi ha 185.400 ocupats més que en el
periode anterior, 57.000 en la construcció, 48.200 en la indústria i
5.500 en I'agricultura.

Aturades
965,8
99,6
68,4
14,3
7,3
9,6
98,8
41,0
3,6

Ocupades
7666,2
1390,8
1034,2
151,0
70,7
134,9
1262,7
390,3
55,6

AMBDÓ55EXE5
Ocupats Aturats Població activa Taxa d'actMtat laxa d'atur

TOTAL NACIONAL 19191,1 1765,0 20956,1 57,43 B,42
Catalunya 3323,8 217,3 3541,1 61,19 6,14
Barcelona 2458,2 159,0 2617,2 60,62 6,08
Girona 345,7 23,2 368,9 67,61 6,28
Uelda 181,5 12,3 193,8 57,83 6,36
Tarragona 338,4 22,8 361,2 61,35 ., 6,30
Madrid 2876,9 189,1 3066,0 62,20 6,17
País Basc 950,5 76,6 1027,1 56,51 7,45
Rioja 143,6 6,8 150,4 59,36 4,49

HOME5
Ocupats Aturats Població activa laxa d'activitat laxa d'atur

TOTAL NACIONAL 11524,9 799,2 12324,1 69,04 6,49
Catalunya 1933,0 117,7 2050,7 72,29 5,74
Barcelona 1424,0 90,7 1514,7 72,08 5,99
Girona 194,7 8,9 203,6 75,90 4,38
Ueida 110,8 5,0 115,8 68,96 4,31
Tarra~ona 203,5 13,1 216,6 72,38 6,06
Madrid 1614,1 90,3 1704,4 72,06 5,30
Pals Basc 560,3 35,6 595,9 67,43 5,97
Rioja 88,0 3,1 91,1 71,83 3,42

Resultats per comunitats autonomes i províncies
(valors absoluts en milers I taxes en percentatge)

DONE5

TOTAL NACIONAL
Catalunya
Barcelona
Girona
Ueida
Tarra~ona

Madrid
Pals Basc
Rioja

El nombre de persones ocupades es de 19.191.100 el tercer trimestre
de 2005. 296.'00 més que el trimestre anterior. En els darrers 12
mesas el nombre d'ocupats s'ha incrementat en 930.000* persones.
segons les dades de I'estudi de la poblaci6 activa de l'lnstitut Nacional
d'Estadlstica. Així, el ritme de creixement interanual de I'ocupació
continua en nivells superiors al 5% i se sitva en un 5.13%*, una
decima més que el trimestre anterior. El nivel! d'ocupació ha crescut
més entre els homes (207.000 més que el trimestre anterior) que entre
les dones (89.100). En canvi, "¡ncrement és equilibrat en I'evolució
interanual (468.400* dones ocupades més els darrers 12 mesos per
461.500· homes). Comprovem aixi que la tendencia en la taxa
interanual d'ocupaci6 femenina és creixent, per sobre de la deis homes.

Si tenim en compte la nacionalitat, el nombre d'ocupats nacionals

El nombre total d'aturats a Espanya se situa en 1.765.000. En un any, I'atur ha disminuH 337.500· persones.
la taxa d'atur baixa fins al 8,42%, des del 9,33% del trimestre anterior. La taxa no assolia valors similars des de I'any 1979.
l'atur disminueix gairebé en la mateixa quantitat entre les dones (88.900 aturades menys que en el segon trimestre de 2005) i entre els homes
(90.900 menys). la taxa d'atur d'aquests és de) 6,5%, vuit decimes per sota de la del trimestre anterior. la de les dones és de 1'11,2%, un
punt menys que el segon trimestre.

EPA - (ANNEX DE TAULES) Tercer trimestre 200S (7n)
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la població activa a L1eida arriba a les 193.000 persones

la població activa a Catalunya supera els 3,5 milions de persones

El nombre total d'aetius a Catalunya és de 3.541.1 00 el tercer trimestre
de 2005. La laxa d'aetivitat se situa en un 61,19%, per sobre de la
mitjana nacional, que és de157,43%.

El nombre de dones actives és d'1.49üAOO. La seva laxa d'activitat
és del 50,51 %, també per sobre de la mitjana nacional, que és del
46,31 %. El nombre d'actiu5 homes és de 2.050.700 i la seva laxa
d'activitat se situa en el 72,29%, també per sobre de la mitjana
nacional, que és del 69,04%, tres decimes més que el trimestre
precedent.

En j'ambrt nacional i durant l'últim any, el nombre d'aetius ha augmentat
de 592.500*, deis quals 281.300* s6n dones (un 47,48%).
A Catalunya, la població activa ha augmentat 13.100 persones. A
Madrid i al País Base, en canvi, la població activa ha dism¡nuH
significativament, 19.200 i 5.800 persones, respectivament.
Quant a ]'ocupació, i dins la tendencia general de creixement, s'ha
de destacar I'¡ncrement de 47.200 persones ocupades a Catalunya.
En la variació interanual, I'increment ha estat de 129.500* en els tres
primers trimestres de 2005.

Amb relació a I'evolució de I'atur, Catalunya ha experimentat una
disminució notable, concretament de 34.000 persones. Pel que fa a
la variació interanual, a Catalunya obtenim una disminució de 64.800*
persones. La taxa d'atur del tercer trimestre és del 6,14%.
Cal apuntar que aquest trimestre Catalunya experimenta les taxes
menys divergents entre homes i dones, ja que la diferencia entre les
taxes d'atur femenina i masculina no arriba a un punt (un 5,74% deIs
homes per un 6,68% de les dones).

la població activa a L1eida és de 193.800 el tercer trimestre de 2005.
la taxa d'activitat es traba en un 57,83%, 0,4 per sobre de la mi~ana
nacional. que és del 57,43%.

El nombre de dones actives és de 78.000. La seva taxa d'activitat
és del 46,66%, també per sobre de la mitjana nacional, que és del
46,31 %. Pel que fa al nombre d'homes actius, és de 115.800 i la seva
taxa d'activitat se situa en el 68,96%.

lIeida té I'atur masculí més baix i el femení més alt de tot
Catalunya.
la taxa d'atur a L1eida és del 6,36%, similar a la de la resta de Catalunya
i molt per sota de la mitjana nacional (8,42%). Quant a la taxa d'atur
masculina, aquesta és la més baixa de Catalunya, un 4.31 %. i esta

molt per sota de la tendencia nacional (6,49%), nornés superada per
la de la Rioja (3,42%). En canvi, la taxa d'atur femenina és la més alta
de Catalunya amb un 9.41%. només superada en l'exernple per la
comunitat del País Base (9,5 1%), tot i que es manté per sota de la
mitjana nacional (11,19%).

Més informació a INEbase - www.ine.es

Sara Sampedro i EseuerlAl
Economista _
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La dona directiva, avui
Avui dia, les dones de la Unió Europea, tot i que hem aconseguit una certa igualtat d'oportunitats en alguns ámbits,
encara patim una important discriminació en I'área del poder i en la presa de decisions económiques.

Manca la veu de la dona en decisions c1au com la participació en el disseny i aplicació deis pressupostos nacionals,
autonómics i municipals, en les polítiques sobre el mercat de treball, en les reformes legislatives i en les politiques
macroeconómiques i financeres.

En el sector de la banca. únicament dos (2) deis quinze (15)
bancs centrals deis estats membres de la Unió Europea estan
dirigits per dones. Les associacions bancaries estan integrades en
la seva majaria clarament per homes. En I'ambit de les grans
empreses, les dones ocupen un 5% deis 110(5 d'ALTA
RE5PON5ABllITAT. concretament entre un 2,32% i un 2.5% de les
dones formen part deIs consells d'administració de les 35 empreses
de I'fndex borsari (IBEX·35), un 2.38% són presidentes de tambres
de comen;, Indústria i navegació, un 8,29% de les dones estan
presents en el Cansell Confederal del Sindicat CCOO j un 10,85% en
el d'UGT. En el mercat de treball existeixen encara greus diferencies
salarials, discriminació per raó de sexe i baixa qualitat, en general, del
treball femení.

Les dades mostren que les dones, per accedir al mercat laboral,
necessiten crear sovint els seus propis 1I0es de treball. Segons l'Enquesta
de Població Activa de I'any 2004, h¡ ha 2 milions de persones que
treballen per compte prop¡' de les quals gairebé un ter<; són dones.
O'aquestes 620.000 dones, quasi un 25% són immigrants. A més,
les previsions Indiquen que, en els proxims 4 anys, es crearan com a
mlnim 400.000 nous 1I0cs de treball per compte propi, deis quals més
de la meitat els ocuparan dones.

A Catalunya, el darrer trimestre de 2005, la població activa femenina
compta amb una taxa d'activitat del 50.51 % i la masculina del 72.29%.
Val a dir que aquest trimestre a Catalunya tenim les taxes d'atur menys
divergents entre homes i dones, ja que la diferencia entre les taxes
d'atur femenina j masculina no arriba a un punt (és del 5,74% per
als homes i del 6.68% per a les dones).

La taxa d'atur a L1eida és del 6,36%. La taxa d'atur masculina és la
més baixa de Catalunya, amb un 4,31 %; en canvi, la taxa d'atur
femenina és la més alta de Catalunya. amb un 9,41 %.

Quant a I'accés a préstecs bancaris a nivell mundial, només un 3%
del diner arriba a mans de dones i el percentatge en el cas de les
dones espanyoles és d'un 6%.

Amb la linia d1ajudes del Departament de Treball i Indústria, per al
desenvolupament de polltiques d'igualtat en les relacions laborals
home-dona, es recolzara el sector empresarial i públic, amb la finalitat
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dificulten la participació activa de les dones en I'ambit de la vida
pública i privada i en la presa de decisions economiques, socials,
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Economista
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Carrees oeupats en els principals sindic:ats

Dones a la presidencia i als consells d'administració
de les empreses de I'IBEX-35

les empreses que constitueixen l'IBEX-35 el febrer de 2004 són:
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oplnió

La intu"lció, I'empatia, la comprensió, la comunicació, la
sensibilitat i la facilitat per negociar són habilitats basiques per
a la gestió de les empreses i per a la direcdó d'equips humans.
Avui, el gran repte de l' empresa del futur, a part de la competitivitat
(creativitat, alta tecnologia, coneixement...), esta en els recursos
humans. En totes les escoles de negocis s'estudia de manera molt
intensiva la millar manera de gestionar i dirigir els recursos humans.
Tothom parla de com gestionar les emocions, com motivar el personal.
com formar i dirigir equips... Així doncs, cada dia trobem més en les
dones unes qualitats especials per fer front a aquests nous reptes de
I'empresa del futuro

Avui els valors que es reconeixen com a fonam~ntals per a una bona
direcdó deIs recursos humans coincideixen amó les habilitats innates
femenines.

Només falta que les dones es creguin la seva valua ¡ dirigeixin tal com
són elles mateixes, sense imitar les formes jerarquiques i autaritaries
que, d'altra banda, ja han quedat obsoletes.

Anna Mercadé

aetuaven de manera diferent i que, fent-ho aixl, obtenien bans resultats.
Ara s'estan reafirmant en aquest model de dirigir més proper a elles.
Mitjan<;ant grups i organitzadons estan desenvolupant un moviment
que els dóna confian<;a en si mateixes i en el seu propi estil de fer les
coses.

Anna
Mercadé
Presidenta de la
Fundació Internacional
de la Dona Emprenedora
(Fidem)

Tanmateix, els estudis no són els únics faetors que influeixen en I'estil
de djrecdó. Les formes i els estils també depenen de les persones: del
seu caracter, de la seva personalitat, de la seva preparació i experiencia,
de la seva idiosincrasia i, per tant, del seu tipus d'inteHigencia. Per
sobre de tot aixó, trobem la cultura empresarial que, de fet, és la que
determina I'equip ¡estructura els processos d'actuació en els recursos
humans.

dirigir en femení
Hi ha diferents estils de direcció, de gestió i de mandat. Fins fa poc,
es manava d'una manera jerarquica, simplement per I'autoritat que
revestia el mateix carree. En pIe segle XXI no es pot manar com fa
cent anys, I'empresa actual necessita uos instruments i uos metodes
diferents per poder gaudir d'unes expectatives de futur.

Les dones americanes que, com a empresaries i directives han estat
les pioneres, van haver d'imitar-ho tot, indoent-hi la manera de vestir
deis homes: colors foscos, sense destacar. Buscaven un efecte
d'invisibilitat, ja que tot model existent era masculf.

Oesprés, molt a poc a poc, al cap deIs anys, van adonar~se que elles

En un principi, les dones van haver de copiar els sistemes, cultura i
habits que ja existien en el món de I'empresa. (om a fundadors, els
homes van estructurar I'organitzadó empresarial a imatge i semblan<;a
seva.

Durant els darrers 40 anys, les dones han entrat en el món de I'empresa
com a directives i executives empreneclores. Ara comencem a entreveure
que la seva manera de gestió ¡ direcció és diferent, tant per les
estructures que creen com per la seva particular manera de manar.

En aquest contexto destaca una base clau: la polftica de recursos
humans. Aquesta és la maxima preocupació en l'entorn empresarial
actual. Per aquest motiu, les empreses comencen a obrir·se a la
comunicaci6 j a la participació amb els seus treballadors. Per la seva
banda. les escales de negocis i, amb elles. els principals estudiosos
del tema, investiguen sistematicament sobre les qualitats d'un bon
Hder, sobre la motivació i la conducdó d'equips.
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assegura
Encetem aquest bloc que dedicarem al món de l'a5seguran~a.

en que veurem diferents modalitats i aprendrem una mica més
d'aquest món que, per a molts. resulta d'alló més desconegut.
tot ¡que és necessari en molts casos.

Tata persona. ja sigui física o jurídica, es veu amb la necessitat de
contractar una asseguran¡;a en algun momento Som usuaris
d'assegurances sobre coses materials: vehicle, llar, comer~. indústria,
responsabilitat civil, entre moltes altres. O sobre la mateixa persona.
(om és el (as d'assegurances de vida, accidents o salut.

Al racó assegurador farem unes pinzellades a totes aquestes modalitats
d'asseguranc;a, les que més ens interessin com a usuaris/es. Ha farem
d'una manera dinamica, recolliot les vostres propostes, inquietuds o
suggeriments a la bústia de la revista.

Plans de pensions, inversió o desgravació?

(om cada any, als mesas d'octubre, novembre ¡ desembre veiem el
mercat financer i assegurador abocat a les campanyes de promoci6
deIs PLANS DE PENSIONS, amb regals o promocions prou atractives
per als partlcips, que fan que més del 70% de la inversi6 total en
aquests productes es concentrin en aquesta epoca de I'any. Pero
realment, que en sabem? Que hem de tenir en compte a l'hora de
decidir-nos per una o altra entitat? tS només un instrument d'estalvi
fiscal?

ts ben sabut que la quantitat aportada durant un exercici fiscal a un
o diversos plans de pensions redueix la base imposable del partícip,
sigui quin sigui el tipus de pla escollit. Aquest factor és el mateix per
a tots els plans que podem trobar en les diferents entitats, pero a
I'hora d'escollir un producte d'aquest tjpus els experts recomanen
tenir en compte diversos factors que poden influir decisivament en
la quantitat total estalviada. En primer 1I0c, tenim en compte la
categoria del pla. Depenent del tipus d'inversi6 que volem per als
nostres estalvis, més o menys arriscada, és a dir, amb un component
elevat o no, de renda variable, veurem incrementat el benefici financer
fiscal final. També hem de tenir la precauci6 de coneixer les comissions
de gesti6 i diposit, que en molts casos s6n iguals o superiors al 2,3%.

Un preu molt alt que influira a I'hora de retirar el capital. Les conc!usions
de I'estudi del prestigiós Bufete de Marketing sobre plans de pensions
avalen la tesi de que només un 18% deIs titulars de plans de pensions
coneixen la rendibilitat deis seus plans, i més del 70% desconeixen
la xifra de les comissions que la seva entitat aplica al pla. Cal considerar
que actualment més de la meitat deIs partícips de renda variable
paguen unes comissions superiors al 2,35%;-tenint en compte que
les rendibilitats anuals mitjanes ponderades en tant per cent deis plans
de pensions del sistema individual a 31 d'agost del 2005 amb una
antiguitat de 15 anys s6n les següents:

RENDA FIXA A CURT TERMINI. 6,13%.
RENDA FIXA A LLARG TERMINI. 6,77%.
RENDA FIXA MIXTA. 6,85% (incorpora un maxim del 30% d'actius
de renda variable a la seva cartera).
RENDA VARIABLE MIXTA 7,45% (entre un 30% i un 75% de la
cartera en actius de renda variable).
RENDA VARIABLE 4,38 % (mínim del 75% de la cartera integrada
per actius de renda variable).

De tot aixó es pot deduir que els nostres beneficis poden veure's
substancialment minvats en funció del tipus de pla que escollim.
Un deIs avantatges que tenen els plans de pensions és la seva mobilitat.
És a dir, la possibilitat de canviar els estalvis d'un pla a I'altre, dins de
les diferents categories i entitats. Molts experts recomanen fer una
gestió activa del pla per aconseguir rendibilitats superiors, similar a
la que podem tenir amb un fons d'inversió tradicional.

Recomanem un bon assessorament a mans de persones expertes en
la materia, que ens aconsellaran sempre el tipus d'inversió en funció
del nostre periil.

Dades extretes d'lnverco
(Associació d'lnstitucions d'lnvers¡ó Col·lectiva i Fons de Pensions).

Pilar Puigvert Huguet[1]
Assessora d'assegurances
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La tendencia ha estat a l'alc;a en els darrers mesos i es manté així.

CON5ELL: Com ja sabem, es pot gestionar el cobrament
mitjan<;ant el servei de facturatge. grades al qual es pot avanC;ar
el cobrament, com es fa amb el descompte bancario Cal analitzar
bé el risc de devoludó abans de contractar algun d'aquests
serveis Uo assumir-ne el cost en la gestió financera deIs recursos
de I'empresa.

A Catalunya, al mes de setembre es van dissoldre 85
empreses i a lIeida 11.

En el cas de la reforma de I'IRPF es pretén gravar menys les rendes
del treball ¡ atavorir I'estalvi.
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d'1 milió d'euros.

El nombre de societats mercantils dissoltes al setembre a
Espanya disminueix un 7,2% respecte al mateix mes de
2004.

El president va dir que el Govern s'ha compromes a aprovar el 2006
una reforma del impost de la renda (IRPF) i de I'impost de societats.
En el (as de I'impost de societats la reducció s'aplicara de forma
progressiva. es a dir, que la idea del Govern es que s'aprovi I'any 2006
i que la reducci6 d'impostos a les empreses s'apliqui de forma
progressiva entre el 2007 i el 2008.

El nombre de societats dissoltes al mes de setembre és de 675, xitra
que suposa un 7,2% menys que en el mateix mes de 2004. D'aquestes,
el 77,3% van causar baixa voluntaria, el 14,7% per fusi6 ¡ el 8%
restant per altres causes.
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L'import mitja d'efectes impagats augmenta un 10,2% al
setembre respede al mateix mes de 2004.
Un 3,3% del total d'etectes venc;uts resulten impagats.

Catalunya i la Comunitat de Madrid s6n les dues comunitats amb el
nombre més alt d'efectes de comerc; impagats.

Les comunitats autónomes que concentren un major nombre d'efectes
impagats al mes de setembre s6n Catalunya (131.193), la Comunitat
de Madrid (79.996). el País Valencia (54.793) i Andalusia (36.201).
Les dues primeres acumulen el 50% del total d'efectes impagats.

En l'aetualitat, les pimes que faduren menys de sis milions de euros,
tributen pels primers , 20.202 euros de benefici que obtenen al 30%
i per la resta aI35%.

L'impost de beneficis baixara al 25%
per a les pimes i al 30% per a resta. S'iniciara I'aplicació en I'exercici 2007

A lIeida, es van crear 93 societats, amb un capital subscrit

A Catalunya, al mes de setembre es van crear 1.590 empreses,
amb un capital subscrit de 100 milions de euros.

Al mes de setembre a Espanya, s'han creat 10.266 societats mercantils,
un 5,2 % més que en el mateix mes de 2004. El capital subscrit per
la seva constituci6 ha estat de 755 milions de euros, un 20,4% menys
que el setembre de J'any anterior. Per la seva part, el capital mitja
subscrit registra un descens interanual del 24,3%.

El capital subscrit per les societats mercantils creades
disminueix un 20,4% en taxa interanual.

El nombre de societats mercantils cread es al setembre
augmenta un 5,2% respecte al mateix mes de 2004.

V1
Q)

u,-
+-'o
e

En aquest context, el presiden! del Govern, José Luis Rodrrguez
Zapatero, es va comprometre a finals de novembre en les jornades
organitzades per The Economist a Madrid, a reduir la fiscalitat de
societats del 35% actual al 25% per a les pimes i al 30% per la resta.
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Destaquen com a fundadores, a part de

CCS, les firmes Business Objects, Microsoft,

SAP, CEGID, CODA Group, Dassault

Systemes, Hogia AB, logicaCMG, Mamut

ASA, Unicorn, Unit4Agresso o Vidus.

participa en aquesta iniciativa. Com a

empresa promotora de la nova associació,

CCS liderara la labor de I'ESA al nostre

país.

Encara no hi ha una vacuna contra la grip
aviaria i, segons va explicar el doctor Godoy,
tardara a desenvolupar~se, ja que no es
pot preparar cap tipus de vacuna fins que
no arribi I'epidemia.

rapidament els primers brots del virus i
estudiar i amar els primers malalts. En una
segona fase, s'aplicarien els farmacs
antivirals i les vacunes.

De moment tenim els farmacs antivirals,
amb que s'esta proveint actualment un
gran nombre de pa"lsos. No posen fi a la
malaltia, pero si que ajuden a guanyar
temps i s6n útils en absencia o combinadó
de la possible vacuna.

Vacunes

Si aquest fet es produís, la pandemia
provocaria un gran nombre de morts, alts
nivells de contagis i una gran pressió sobre
els selVeis de salut, que es veurien saturats.

De moment es descarta eradicar el virus a
l'Asia a curt termini amb el sacrifici massiu
d'aus domestiques. En canvi, hi ha la
possibilitat que, en passar d'un animal a
una persona, el virus presenti una barreja
genetica que finalment Ii permeti adquirir
la capacitat de transmissió de persona a
persona.

D'una banda, la pandemia es produeix
essencialment per I'aparició d'un nou virus
que passa facilment d'un cos a I'altre. De
I'altra, és necessari que poques persones
tinguin immunitat i aixo és el que encara
no ha succeTt amb la grip aviaria. S'han
donat casos de contagi directe d'aus de
corral a persones, pero encara s'esta
estudiant si el virus té la capacitat de passar
d'una persona a una altra.

l'origen de la pandemia el trobem en les
aus salvatges, que en són les principals
receptores. Aquestes encomanen la malaltia
a les aus domestiques i, tal com ha passat
a l'Asia, esta demostrat que les aus de
corral poden contagiar el virus directament
a les persones.

Origen

Declaracions del cap de la Unitat
d'Epidemiologia de la delegació de Salut
a L1eida, el doctor Pere Godoy, en el decurs
de la IV Jornada d'lmmunització en Atendó
Primaria de j'ambit de L1eida.

Antecedents i descripció de la grip aviaria

Un total de 26 companyies europees
dedicades al desenvolupament i
comercialització de software han creat
European Software Association (ESA).
l'objectiu d'aquesta nova associació és
convertir-se en el principal interlocutor de
la indústria europea del software front la
Unió Europea, els mitjans de comunicació
i el públic en general, en aquells temps de
gran impacte per a aquesta indústria.
ces és I'única empresa espanyola que

26 fabricants europeus de software creen la
European Software Association

Per tal de reduir I'impacte de la pandemia,
s'haurien de vigilar els casos i aixi detectar
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Ofereix terapies presendals de 7-8 sessions en 6
meses, o bé terapies on-line, exclusivament per
Internet, de 20 sessions en 2 mesas (sessió inicial
gratu'lta). També inclou un servei integral per a
empreses lIiures de contaminació pel fum del tabac.

"La Caixa" treu una
hipoteca LKXA amb
10 anys de carencia per
I'adquisició de I'habitatge
per a Joves

Sanitas crea un portal per
ajudar a deixar de fumar
www.hoylodejo.com

Aquesta hipoteca del programa LKXA, destinada
a facilitar I'accés a I'habitatge als joves, oferira
fíns al 31 de desembre un tipus d'interes inicia!
del 2,99%, que es revisara als sis mesos a l'Euribor
+ 0,85%.

La nova Hipoteca Jove lKXA possibilita la opció
de (redit amb revolving, és a dir, que es PO! disposar
novament de part del capital amartitzat per fer
front a noves necessitats. A més, permet efectuar
aquesta disposició mitjanc;ant Internet o la Unia
Oberta.

El programa per a joves de "la Caixa" LKXA ha
incorporat en la seva oferta comercial la Hipoteca
Jove. amb la principal caraderistica és d'un ampli
termini d'amortització de fins a 40 anys i una
carencia de fins a deu anys, fios ara el termini més
ampli del mercat.

PASTISSERIA

COWI '-locIa~...., 1888

Cafeteria, Pastisseria, Servei de catering,
Xarcuteria especialitzada, Vins i Caves

lots i regals de Nada!. torrons artesanals.
Servei a domicili i a empreses.

Carrer Combat, 37 - Te!. 973 530753 - 25200 CERVERA • la Segarra - (lleida)
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Gestionar els mitjans i el sentiment de pertinem¡a és c1au per a totes les organitzacions.
"Si no hi ha un compromis en I'organització es pot caure en la mediocritat; cal valorar
el talent de cada individu i tenir-lo en compte"
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eficiencia i emoció

"Avui ningú dubta de la necessitat del control de la qualitat. Fa 20
anys, pero, era una cosa que no es veía bé. Amb la inversiá en aspedes
emocionals de l'empresa passara el mateix."

Si seguim aquesta argumentació ens porta a valorar com a molt
important que l'empresa es plantegi tenir en compte el punt de vista
emocional en la gestió del dia a dia.

tS per aquest motiu que s'ha de tenir en compte la situació emocional
del treballador i tenir presents variables com les diferencies d'edat
entre companys de feina, el departament on es treballa ... per adaptar
los en cada cas i possibilitats i poder millorar aixl la comunicació
interna.

"És necessari, doncs, el mimar al personal, fer-Io partícip de la
filosofia de I'empresa, ja que sense un capital huma identificat
de poc serveixen la resta de components deis processos
productius".

Totó Marsol i Puig
Especialista en marqueting

perque, durant tot el procés de creíxement de la malaltia, es genera
una sensació creixent de malestar en el treballador que afecta
negativament el seu rendiment laboral".

"Comunicar, comunicar, comunicar amb
c1aredat és la c1au per aconseguir el
sentiment d'integració deIs treballadors
amb la missió de I'empresa. "

La gestió de les emocions és primordial: gestionar les pors i el sentiment
de pertinen~a a I'empresa es un pas necessari perque I'empresa estigui
amb equilibri i pugui assolir els objectius plantejats.
"Comunicar, comunicar, comunicar amb c1aredat, es la c1au per
aconseguir el sentiment d' integració deis treballadors amb la missi6
de I'empresa."

Més del 30% de las baixes laborals tenen com a comú denominador
la depressió. I s'ha de tenir en compte que aquest és "el finallogic
del procés si no es talla a temps, i genera unes perdues diffcils d'avaluar

S'ha d'intentar que els efectes negatius de I'entorn que es filtren en
les organitzacions siguin els mínims possibles. I per aixo, partint de
la importancia creixent que tenen les persones en una empresa, s'ha
de tenir cura de la integritat personal amb el maneig adequat de les
emocions.

Aixó €os fals. I encara mes: generalment, una persona que aetua de
directiu ¡posa barreres impossibles de traspassar és una persona amb
por, i no és només el! qui genera por, sinó que també la pateix en
silenci.

Es diu o es té la creen~a que si un directju actua amb contundencia.
d'una forma distant i amb prepotencia, crea una especie de por en
el treballador. I es aquesta por generada la que es (reu positiva perqué
el treballador treballi mes ¡millar.

En contraposició, quan un directiu sap reconeixer les seves pors. dóna
confian.;a a I'organització i pot gestionar positivament les pors deis
altres. Aquesta gestió genera més harmonía dins de ['empresa. cosa
que no provoca el fet de no tenir conflictes, pero si fa que aquests
es resolguin d'una manera més serena.

Gestionar els mitjans i el sentiment de pertinem¡a és c1au per a totes les organitzacions.
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eficiencia i emoció
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• La Regidoria de Promoció Econom ica
Ajuntament de L1eida
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• Promoci6 de les seves emlJreses en els diferents mitjans
de comunicaci6

• FormaCl6 en gesti6 empresanal

Infraestructures:

• Sales de reunions

• Sala Multimedia per a actes, conferencies i presentacions

• Espais modulars, c1aus en má, de 30 a 80 m2
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:1 i Treball al servei de les empreses

INSTITUT
MUNICIPAL
DE TREBAll

,
SALVADOR SEGUI

l'lnstitut Municipal de Treball Salvador Seguí (IMT) és un organisme
autilnom de l'Ajuntament de L1eida que té per objectiu el foment i millora de
I'ocupació a la ciutat.

l'l MT ofereix als treballadors/es i a les empreses diversos serveis:

• Serveis per aisla les treballadors/es en situació d'atur

• Orientació professional

• Intermediació laboral

Cursos de formació ocupacional subvencionats

• Cursos de millora professional

• Integració laboral de persones amb algun tipus de discapacitat

• Informació per a I'autoocupació

• Serveis per a treballadors/es en actiu

Cursos de forma ció continua i de millora professional

Borsa de treball per a millora d'ocupació

• Serveis per a I'empresa

• Formació continua

Intermediació

Promoció empresarial

• Serveis per a la ciutat

• Creació i manteniment d'espais verds i de zones enjardinades

• Rehabilitació del patrimoni arquitectilnic

• Creació i manteniment d'espais públics
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La inserció laboral
de les persones amb discapacitat
La inserci6 de les persones amb discapacitat al món laboral és una
tasca forc;a difícil, per la poca conscienciació social pe! que fa a la
definici6 d'aquests. Malauradament, quan fem referencia a algú amb
discapacitat, hom pensa en una síndrome de Down, en una paralisi
cerebral. .. Si més no, una persona és discapacitada ffsica quan. per
causa de malaltia o accident, té disminuYda la capacitat de moviment
d'una o de diverses parts del COS, mentre que la seva intel'ligencia és
normal.

La conscienciaci6 social envers la discapacitat ha canviat en els darrers
anys, peró cal que canVl1 molt més, i una forma de ter-ha és demostrant
que tenir un treballador amb aquestes característiques no ha d'alterar
la tasca o desenvolupament d'una empresa.

Avui, des d'aqul, volem ter una crida a tates les dones emprenedores
en pro d'aquesta conscienciació j en pro d'aquesta inserció dins del
món laboral de les persones amb discapacitat, que no namés tenen

el dret i una llei que els acull sinó que, a més, la seguretat social ofereix
uns benefids a I'empresa que contracta una persona amb discapacitat.

Que cal fer? H¡ ha dues opcions:

1. ACIS: Borsa de treball de persones discapacitades amb diversos
perfils i que poden desenvolupar tasques diverses.

2. SIFU: Empresa de serveis de neteja, consergeria, vigilancia...

Contacteu amb:

Nina Parra Alba

Coordinadora projecte ACIS

Tel. 973 23 07 22/ Fax 973 23 17 99

ninaparra@menta.net
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Acord de col·laboració entre ACI5 ¡FUNDE
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Ueida, 5 d'octubre del 2005
Totó Marsol i Puig

Gabinet de premsa i marqueting FUNDE

Funde dóna total supert a qualsevol iniciativa de I'acord de col·laboració
amb ACIS i posa a disposició la seva infraestructura d'una forma
voluntaria, per tal de dur a terme les diferents accions que es deriven
de la col·laboració.

principalment el sector empresarial, envers les persones discapacitades.

Accions que s'impulsaran en I'acord, entre altres:

- Realitzar activitats de formació i assessorament en temes de
recerca de feina.
- Promotió de la inserció laboral deis discapatitas a les empreses.
- Facilitar practiques en empreses a estudiants amb discapacitats.
- Foment de I'autoocupació deis discapacitats.

discapacitades a través de la prestació de serveis.

A més de facilitar la integració laboral d'aquest coHectiu, Grup SIFU
és també una eina que permet a les empreses complir la USMI (Uei
d'lntegració Social deis Minusvalids), que estableix per a les companyies
de més de 50 treballadors I'obligatorietat de contractar almenys un
2% de treballadors amb discapacitat.

Grup SIFU, a part de proporcionar feina a persones amb discapacitat
física, sensorial, pslquica i/o mental, també aplica un programa
d'ajustaments personals i socials que dissenya per a tots els seus
trebal1adors amb I'objectiu d'assegurar la seva plena integració laboral
¡social.

Actualment, Grup SIFU, que disposa del certificat de qualitat ISO
9001 :2000, realitza serveis de neteja, consergeria, jardineria, control
d'accessos, disseny gratic, formació, telefonistes i outsourcing per a
empreses.

comercial@euroreclams.com

1:r,*'**'*EuroReclams
REGALOS DE EMPRESA • RECLAMOS PUBUCITARIOS

PROMOCIONES • CREACIONES

A les bases d'aquest acord, FUNDE es compromet socialment amb
aquest col·lectiu i centrara els seus esfor~os a dur a terme accions
conjuntes amb AClS, encaminades a la conscienciació de la societat,

L'acord se centra a promoure la col·laboració entre les dues associacions
amb la finalitat de potenciar la inserció laboral del coHectiu de persones
discapacitades.

L'Associació per a la Capacitació i la Integraci6 Sociolaboral de les
Persones Discapacitades (ACIS), amb seu social a l'Hospitalet de
Uobregat, i l'Associació d'Empresaries, Professionals i Directives de
Ueida (FUNDE) firmen un acord de coHaboració en el marc de la Uei
d'lntegració Social deis Minusvalids (USMI).

ACIS centra la seva tasca en la integració de persones amb discapacitats
a les empreses ; a la societat en general i col·labora amb aquelles
associacions que siguin afins a la seva tasca; vulguin donar suport al
seu projecte. FUNDE d6na suport a aquesta iniciativa i s'uneix a AClS
per dur a terme accions enfocades a les necessitat5 d'aquest coHectiu.

Avda. Garrigues, 101 •25001 L1eida // Tel, 973 206 353·973203450// Tel/Fax. 973 212524
'ftI'ftI'ftI.eurorecla .....s.co.....

L'Associació per a la Capacitació ¡ la Integrad6 Sociolaboral de les
Persones Discapacitades es va fundar ['any 1994. Un equip de
professionals format per psicolegs, pedagogs ¡ treballadors socials va
decidir impulsar I'actlvitat d'aquesta associació sense anim de lucre,
que aetualment compta amb més de 4.000 socis a l'Estat espanyol i
el seu objeetiu és facilitar la inserció social i laboral de les persones
amb discapacitat física. psfquica, sensorial o mental. Per aquest matiu,
ofereixen des d'aquesta associació informació, assessorament ¡recursos
en general destinats a resoldre qualsevol demanda que pugui sorgir
en persones discapacitades i als seus familiars.

Grup SIFU

Grup SIFU és actualment un deis centres especials d'ocupació més
importants d'Espanya. Des de la seva fundació I'any 1993 fins a
I'actualitat, ha treballat amb I'objectiu d'inserir en el mercat laboral
el major nombre possible de persones discapacitades. Actualment,
compta amb una plantilla de més de 1.500 empleats.
L'empresa esta especialitzada en la inserció social i laboral de persones

ACI5
(Associació per a la Capacitació
i la Integració Sociolaboral
de les Persones Discapacitades)
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Codi de conducta per a ONG
ONGO és ['entitat coordinadora de totes les ONG de desenvolupament
membres de ¡'entitat

A través d'ONGD, Luis Arancibia. especialista en ONG. va elaborar un
cadí de conducta per a totes les ONGO que defineix ¡determina els
principis basics que han de seguir.

Davant de la proliferació de desastres naturals i reiteradament aquest
any i un es planteja quin es el metode o forma de canalitzar I'esperit
d'ajuda que es té des de la distimcia.

Costa de creure cegament en les organitzacions no governamentals
i sense anim de lucre que s'engloben sota el nom d'üNG o altres. I
si a aixó hi afegim el fet que som solidaris de pensament pero que
passar a l'acci6 ens costa mes, ens trobem que I'ajuda des deis pa'lsos
anomenats desenvolupats no és del tot suficient.

Puntualment i en grans catastrofes, milers de persones s'han
mobilitzat per donar un cap de ma als damnificats, materialitzada
molts vegades en una ajuda presencial, la que han ofert al
mateix territori de la catastrofe. És un fet que cal elogiar.

Oavant deis dubtes i no dubtes i a causa de la manipulació del concepte
d'ONG per part d'algunes d'aquestes i per altres sectors externs, Luis
Arancibia planteja el desenvolupament del codi de conducta que han
de seguir les ONGO definínt, d'entrada, que s'entén per ONG.

El codí marca deu punts que defíneíxen una ONG. Un d'aquests és
la independencia, no només en relacíó als poders públics, sinó sobretot
en relacíó al món de J'empresa, que cada cop més traba en les ONG
un espai de rentat d'imatge.

El codí esta en procés de ratificaci6 per part de les díferents ONG,

Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 8 i dissabtes de 9 a 2

Rambla d'Aragó, 35 25003 LLEIDA

Te!. 973 28 00 30

pero la idea és que totes les que siguin membres de la coordinadora
estiguín obligades a complir els deu punts que les defineixen. Per aixo.
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els fills
davant el divorci

problemes per dormir, capricis, etc.; els nius de 5 a 8 aus salen mostrar
sentiments de perdua, rebuig i culpa; entre les 9 i les 12 aus poden
apareixer símptomes psicosom¡Hics i en adolescents pot generar
sentiments de rebot i ansietat.

El divorci, per tant, no és un problema legal, sinó familiar. És
molt important que els pares no confonguin els problemes que tenen
com a parella amb el fet d'''ésser pares", ja que deixar de ser parella
"no ha d'implicar deixar de ser pares". És Imprescindible mantenir un
ambient al més estable possible perque les conseqüencies sobre els
fills siguin poc negatives.

La separació d'una parella constitueix una crisi, genera dolor en
to15 els membres de la família ¡afecta especialment els fills, quan n'hi
ha. 56n necessaries tasques d'adaptaci6 en pares j fills que permetin
plarar les perdues ocasionades. La seva participació durant el procés
de ruptura té una serie de repercussions en aquests, i no precisament
positives, ja que els pares -en la majaría deis casos- pensen que la
ruptura com a parella ha d'implicar la ruptura (om a pares i, per tant,
s6n e!s fills els que en pateixen les conseqüencies.

Els fills, en funció de I'edat, utilitzen una serie d'estrategies que els
ajuden a enfrontar-se a tot un seguít d'aspectes impredictibles i
dolorosos, i alguns que se citen en la literatura s6n:

- Intentar que els seus pares es reconciliin i tornin a viure junts
(por a ser abandonats).

- Intentar assegurar-se constantment de I'amor que senten per
ells, mostrar rebuig cap a un deis pares per garantir-se I'afecte
de I'altre (por al rebuig afectiu).

- Mantenir una posició de neutralitat per evitar conflictes.

Tot aixD pot generar I'aparició de tot un seguit de problemes psicológics
en els fills, entre els quals cal destacar els següents: en nius de 2 a 4
aus hi pot apareixer ansietat de separació, conductes regressives,

Referencies bibliografiques:
- Quan els pares se separen. Ed. Biblioteca Nova
- El síndrome de alineación parental. Ed. Almuzara
- Psicóloga jurídica de la familia. Ed. Fundació Universitat Empresa
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Que és la promoció de la dona?

LA PAEAIA

•Ajuntament de L1eida REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROMOCIO DE LA DONA

Casal de la Dona
PI. Fanalets de 5ant Jaume, sin 25002 L1eida

Te!. 973 70 04 61 Fax 9737004 59

Mitjanc;ant aquest programa l'Ajuntament de lleida pretén
fomentar I'autoocupació femenina i la creaci6 d'empreses
promogudes per dones amb la finalitat d'establir una via
alternativa per a I'acees de la dona al món laboral.
Podran accedir a aquests ajuts totes aquelles dones que
compleixin els següents requisits:
Ser majar d'edat.
Estar empadronada al municipi de L1eida.
Valer endegar un nou projecte empresarial a la dutat
de L1eida. També es consideraran projectes de nova
creadó els que no hagin complert un any d'antiguitat
en el moment de presentar la sol· licitud.

Servei de promoció laboral
Programes de suport a dones emprenedores.

1. Programa de microcredits.
Regidoria de Participació (iutadana i Promoció de la Dona.

Com els assolirem?
Mitjanc;ant el moviment associatiu de dones, els órgans de
participació de les dones, el suport económic i material a
les entitats, la prestació de serveis ¡ la realització de
programes, projectes i activitats.

trobades de convivencia i participació activa.
6. Afavorir trobades d'estudi i intercanvi d'experiencies.

Quins objectius ens proposem?
1. Coprotagonitzar experiendes participatives i oferir-Ies
als altres.
2. Impulsar la promoció laboral de la dona.
3. Afavorir la promoció social i formativa general de les
dones.
4. Protegir els drets de la dona.
5. Promoure la celebració de dates reivindicatives i les

les dones, malgrat els aven~os assolits, es traben en una
situació d'inferioritat que cal anar superant. Els programes
de promoció de les dones i els projectes i activitats en els
quals es concreten són un mitja per ter desapareixer totes
aquestes i altres dificultats i per fer realitat el desig coHectiu
de la igualtat.

Malgrat que la nostra societat ha proclamat com a valor
fonamental el dret a la igualtat d'oportunitats i la prohibició
de discriminació per raó de sexe, la realitat és que les dones,
com a col-lectiu, tenen majors dificultats que els homes per
defensar els seus drets i per dur a terme el seu projecte
personal de vida. lenen mes dificultats per trobar una feina
remunerada i per promocionar-se laboralment, cobren
salaris un 30% inferiors als deis homes i concentren la
contractació precaria, pateixen problemes de salut específics,
són vrctimes de múltiples formes de violencia de genere
(maltractaments domestics, violació i assetjament sexual,
explotació económica i sexual. .. ), assumeixen la doble
jornada laboral i es responsabilitzen de la cura de les
persones a la família sense que aquest esfor~ estigui
reconegut.
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• mals de

I
com preveure'ls

Mals d'esquena, de cap, vista cansada... Aquests són alguns deis mals
laborals més típics d'avui dia que, grades a I'ergonomia, poden evitar-se

~article 116.1 de la nei de la seguretal social (RDL 1194 de 20 de juny)
defineix la malaltia professional (om "aquella que és conseqüencia
del treball executat en les aetivitats que s'especifiquen en el quadre
que s'aprova per les disposicions d'aplicaci6 i desenvolupament
d'aqu~sta llei, i que esta provocada per l'acci6 deis elements o
subst~ncies que en cada cas s'indiquin per a cada malaltia professional."

Les metes de I'ergonomia al lIoe de trebalJ inclouen:

1) Prevendó d'accidents i malalties professionals.
2) Reducció de costos per incapacitat.
3) Disminució de I'absentisme.
4) Augment del confort i el benestar deis treballadors.
5) Augment de la produetivitat de les feines.
6) Assegurament de condicions que afavoreixin el trebaJl de
qualitat. I

Sens dubte, reduir aquest tipus de mals entre els trebal!adors pot ser
f~cil si es tenen en compte una serie de (equisits a I'hora de definir
ellloc de treball:

• Taula de treball: és essencial que sigui poc reflectora i que compti
amb les mesures necessaries per desenvolupar efica~ment les fites
assignades. Si es treballa habituahnent amb documents en paper i
ordinador, és recomanable utilitzar un suport estable i regulable per

reduir els moviments del cap i deis ulls.

- Cadira: ha de proporcionar una postura cómoda i facilitar la IIibertat
de moviment. l'altura ha de ser regulable i I'esquena reclinable, per
adaptar-se a I'alc;ada de cada persona. A més, es recomana ¡'ús del
reposapeus.

• Pantalla de I'ordinador: d'una banda, cal que la imatge de la
pantalla sigui estable i és important que es puguin ajustar la lIuminositat
i el contrasto Tanmateix, la pantalla haura de poder orientar-se ¡ inclinar
se i s'aconsella que hi hagi una distancia de, com a mlnim, 70 cm.
entre el monitor i el treballador. De I'altra, per evitar els reflexos es
recomana I'ús de filtres.

- Teclat: és recomanable que sigui independent de la pantalla, que
tingui una superfIcie que eviti els reflexos i que sigui ergonomic perque
les mans s'adaptin a una posició més natural. El teclat, a més, ha de
deixar espai neGessari a la taula per poder recolzar els bra~os i les
manso

- Ratolí: (om en el (as del teclat, també es recomanable utilitzar
ratolins ergonomics, que propidin que la ma adopti una posició més
cómoda.

- 1I·luminació: per evitar la fatiga visual, és molt important que la
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Iluminaria sigui la més adequada i que no es creTn reflexos. Aixó fa
que ellloc de trebal1 hagi d'estar orientat correctament respecte a
les finestres. Si cal, s'utilitzaran cortines o persianes Que evitin ¡'entrada
excessiva de lIum directa.

- Soroll: ellloc de treball ha d'evitar els sorolls molestos, per aixó
es recomana que els equips Que generin molt soroll es coHoquin
com més lIuny deis treballadors millor.

- Temperatura: és essencial crear !Jn clima agradable per augmentar
el rendiment deis treballadors. Per aixó, es recomana que la
temperatura sigui I'adequada, sen~e que hi faci massa fred ni massa
calor (al voltant deis 22°C).

- Molesties musculars-esqueletiques: la principal causa d'aquestes
molesties resideix en les males condicions de treball i, en especial,
en I'absencia de mobiliari ergonomic als centres de treball. Aquestes
afeccions caraeteritzades per mals d'esquena i traumatismes musculars
en brac;os i carnes constitueixen el principal problema de salut i de
seguretat a que els treballadors europeus s'enfronten avui dia.

Aixó causa que les empreses registrin pérdues de

productivitat, baixes per malalties deIs treballadors,
I

despeses médiques i d'asseguradores, pérd,ua del

personal experimentat i costos de la formJció de

nous membres, sense oblidar /'impacte en la qualitat

del treball.

Etimologicament. la paraula "ergonomia" és una conjunció
deis vocables "ergos", que significa treball. i "nomos", lIeis
naturals, que donaria com a resultat "estudi de les lIeis
naturals que regulen la feina".

Una definició habitual la deseriu- com "I'aplicació del
coneixement a través de les capacitats i limitacions humanes
al disseny de 1I0es de treball, tasques, eines. equips i ambient
de treball".
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de treball".



El mite celta de la "wicca" (dona savia) i la saviesa de la naturalesa
estan representades aJes nostres contrades per les dones de
I'empresa INTERSA DIETETICS

die tics

la fa<;ana i entrada a la botiga iHuminada pelsol del
matí (segons el feng shui de la prosperitat en els
negocis amb la porta orientada a I'est tenen exit),
amb un retol molt ciar: VIDA SANA. Aixf ha estat j

és la seva fitosafia de vida d'heroTna i matriarca. Una
dona que transmet pau i vitalitat a totes les clientes
i clients que cerquen quelcom més que un producte,
una acollida calida, empatica ¡ la saviesa sanadora
de la Carmen.

Carmen Cayuela Jordán, nascuda el 21 d'agost de
I'any 1940 n'és la gerent. El seu exit és acollir amb
comprensi6 i simpatia les persones que cerquen
informació i un produete natural. En entrevistar-la
ens parla de la inspiració del seu lIinatge materno Va
ser la mare qui li va transmetre la informació de I'ús
de les plantes medicinals quan anaven a cercar-les al
poble d'Almeria on havia nascut. Ella, lIeidatana, en
I'educació i temps d'ocj inicia les cinc filies en el
tractament de la jalea real i les propietats de les
herbes i productes naturals. la Maribel i l'Esther, en
eoncloure els seus estudis en biologja i economia,
han continuat la tradició empresarial amb la firma
[ntersa que la Carme va fundar I'any 1985 i que
actualment dirigeixen.

Complements dietetics i estetica natural. Pioneres a
Ueida en aquest sector, ens respon Esther Saiz Cayuela.

CB: Com han estat els inicis?
CC: L'any 1978 eJs pares van obrir la botiga amb
productes d'alimentaci6 natural i biologics,
complements dietetics, especialment la jalea real i el
pol'len, van tenjr malta popularitat.

Cada cap més involucrada en I'empresa familiar com
a co[·laboradora i fent I'aprenentatge amb cadascun
deis meus pares vaig formar·me en la praxis, a més
deis meus estudis en ciencies empresarials. La meva
experiencia neix d'aquesta formaci6 continuada i
relaci6 entre la teoria i la practica en la feina del dia
a dia amb e[ contacte entre tots els membres de la

famflia i alhora els viatges a tires d'altres paIsos
europeus i contactes amb altres empreses productores
i venedores d'aquests productes ecologics que a
Europa ja eren populars als anys ao.

CB: Quan i com sorgeix I'idea de ¡'aromaterapia
i la estetica natural?
Ce: Fa 10 anys arrel d'un viatge a Franc;a, en conéixer
productors i distribuTdors i a partir d'aquí vam
comenc;ar a distribuir i posteriorment crear i facilitar
la venda d'aquesta I!nia actual d'aromes i estética.

CB: Quina és la teva fundó a I'empresa?
ce: Amb la Maribel treballem com un equip de gestió
i recursos humans i ens assessorem i acompanyem
d'especialistes en cada materia. La nostra tasca
consisteix des de la gerencia de I'empresa (cercar el
producte, adaptar·lo a[ mercat i fer-ne el disseny) fins
a com vendre'l i crear tata la xarxa comercial. A
l'empresa som 44 persones, de les quals el 80% s6n
dones. Ara estem en expansió i hem comprat una
nau de 7.500 mI a Alcarras (L1eida) per poder obrir
l'any 2006 les noves instaHacions i hem fet aquesta
inversi6 en la construcció de nous equipaments, ja
que tenim mercat obert a més de tot Espanya a les
Canaries, Franc;a i Portugal.

CB: Una empresa amb majoria de dones i les
dues caps dones, com és?
ce: Doncs, el que cal destacar més és la f[exibilitat
i solidaritat entre nosaltres a ['hora d'establir horaris
i també facilitar la relaci6 entre la tasca a I'empresa
i la família. Podrlem dir que ja estem conciliant des
de fa temps la vida laboral i familiar, donar un temps
per a la cura deis fills i horaris escolars, a més de
temps I[¡ure per a I'assistencia als fills i la gent gran.
La realitat ens confronta a cercar contlnuament noves
formes d'organitzaci6 i dinamitzaci6, i aquesta és la
nostra tunci6 com a directives, a més de generar
recursos econ6mics de comunicaci6 i venda per al
manteniment i progrés. En fi, tata una feina.
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Perfil d'E5THER 5AIZ CAYUELA
Nascuda sota el signe de capricorn el dia 26 de desembre de I'any 1970, té un 1i11
de 2 anys i ti agrada viatjar ¡contemplar.
La relació amb les persones i la comunicadó son el seu fort.

Perfil de MARIBEL SAIZ CAYUElA. nascuda el 3 de setembre de "any 1968,
IIicenciada en biologia per la UAB. Mare d'un fil! de quatre mesos. Li agrada
passejar per la natura. la practica del ioga i la meditadó i la fotografía. Ella és
la científica i amb la seva ment investigadora es guia per la ¡nturció i els seus
coneixements intel·lectuals, tot ¡que, (om ella mateixa diu. el seu aprenentatge
mes gran ha estat la practica i experimentadó.

CB: Ha estat difícil aquest canvi de mentalitat pel que fa a la medicina ¡('estética
natural?
Ce: Tot j sen! molt conscients de les nostres limitacions quant al producte i la seva
presencia ¡ difusió en el mercat de les terapies complementaries, nosaltres creiem en alió
que venem i des de petites hem viscut, menjat i consumit produetes biológics i naturals.
la filosofia d'empresa familiar ha tingut sempre i té com a objectiu portar la naturalesa
a les cases, les botigues de dietetica, als centres d'estetica perque puguin ter traetaments
100% naturals. Aquests principis aetius es diferencien deis convencionals en el fet que
no porten productes qufmics i els efectes que obtenim són més palesos que en la
convencional, ja que no contenen sintetics. L'aromaterapia ens permet arribar a camps
més subtils: instintius emocionals i espirituals, que influencien positivament I'estat anlmic
i el tractament esdevé més integral. El nostre exit ha estat I'estore; a aprendre a saber
transmetre i donar a coneixer al món alió en que nosaltres creiem. l'entusiasme l'hem
viscut des de petites i merces a la transmissió maternal hem cultivat la sensibilització a
la medicina natural i els seus efeetes terapeutics.

Entre plantes, flors i flaires d'incensos naturals i essencies de jardins mediterranis ens
acomiadem d'aquestes tres dones, tot un slmbol d'altres temps que, mercE~S a la saviesa
histbrica del matriarcat, han connectat amb les arrels i han sabut donar fruits i distribuir~
los entre tates nosaltres. Un cop més la triple deessa grega de I'arbre lunar és present
avui dia per recordar que la mare Terra i I'ecosistema ens nodreix.

11Chus Borrell i Feliu
L1ic.enciada en filologia
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L'alga espirulina es considera un suplement facil de prendre (premsada
en pastilles) i resulta molt útil en una alimentadó amb manca de
verdures.

Al Japó es considera indispensable el bon ús de les
algues, ja que allá les hortalisses i fruites fresques
(com ara un senzill tomáquet) són mo/t cares i
escassegen.

A Catalunya, i espedalment a Ueida, tenim un gran potencial en
carxofes, pebrots, cols, albergínies... (millor frescos que conservats o
precuinats...), d'efectes antioxidants i anticancerígens -aquests també
es traben en moltes plantes (te verd, timó, orenga, pebre, til·la, comí ... )
i fruites.

També tenim fruita seca com l'ametlla o el sesam, que contenen
vitamina E natural aixa, com el germen de blat, alvocats, olis premsats
en fred (o almenys el verge, que és de primera premsada, abans de
refinar), que ens protegeixen de ¡'abús de prote"lnes animals, alcohols,
sucres, refinats.. o de I'ús de carns vermelles, licors, que combinats
amb ahres abusos de dorats, additius, colorants a més de tabac i poc
exercki produeixen facilment estancaments, ulceracions i altres
desequitibris del sistema digestiu, fetge, pancrees, prOstata o hipertensió,
que afecta el sistema nerviós i I'oxigenació cerebral, en contra del
rendiment de tot el sistema ¡ del desenvolupament natural de la
persona.

tS per aixo que I'alga espirulina es considera tan beneficiosa, perque
ajuda a desintoxicar i dóna vitalitat al procés ceHular i a la purificació
de la sang i ajuda al descens de I'acidesa en fer augmentar les defenses
de I'organisme.

A I'ayur·veda s'explica que I'equilibri fisic ¡ mental depen de l'ús ¡
l'equilibri deis sis sabors (en diferents dosis): dol~ (cereals, protei"nes,
greixos...), salat (algues, sals minerals...), acid (cftries, iogurt, vins ...),

Avantatges
de I'alga

espirulina
picant (pebre, gingebre, mostassa ... ), amarg (en la majoria de les
plantes, cafe, cacau...) i astringent (es traba en moltes fruites, escorces
i plantes, codony, pomes...).

Veiem que quan usem nutrients poc dol<;os, els omplim de sal o sucre
de manera que no poden equilibrar, desinflamar, oxigenar o estimular
les defenses, la circulaeió sanguínia, enzims digestius ...

També verdures i algues es consideren vitals per la seva captació de
I'energia solar (c1orofil·¡a, vitamines... ) i sals minerals de la terra o el
mar (oligoelements de f¿¡eil assimilació), tan necessaris en el rejoveniment
diari de cada una de les nostres eel-lules.

Mo/tes persones mengen fruita diáriament,
amanida, iogurt... i aixó els proporciona una certa
salut, peró, tot i aixó, falta mo/t per a /'ideal
d'alimentació mediterránia, mo/t a prop de /'hort,
bon pa, sucre i sal sense refinar, bona mel i mató,
algun gall a les festes...

Els rnacrobióties japonesas consideren les algues i els germinats (la
soja com a substitut de les proteTnes animals) com una bona alternativa
a les verdures fresques i eeológiques, que acabaran representant un
luxe en un futur proper i aixl tornem al que ens recorda una can~ó

nadalenea per gaudir del món: "Panses i figues, nous i olives... ", que
són també un eomplement refor~ant indispensable amb el pa amb
tomaquet ¡ la sopa d'all i timó, la de earbassa, la de col amb patates,
camf i julivert..., per passar un ban hivern i millars primaveres.

Healing Arts. M. Rabel!. Naturópata especialitzat en ayur·veda i sanserit

Chús Borrell i Feliu
lIicenciada en filologia

M. Ravell
Naturopata especialitzat
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•

- Grafologia infantil

- Análisi de la personalitat: grafopsicologia

- Compatibilitat en la parella

- Pericial cal·ligráfica i grafológica

- Grafopatologia: grafologia médica o forense

DPilar Guerra Corc.hado
Psicóloga ¡grafóloga - Perita judicial

gráfics, la pressi6, l'organitzaci6 de I'escrit, cada lIetra per
si mateixa...

Camps d'aplicaci6 de la grafologia:

En edicions posteriors explicarem amb detall els diferents
camps d'aplicaci6 de la grafologia i respondrem a les vostres
consultes, que podeu fer-nos arribar a través d'aquesta
revista o de la nostra página web.

- Selecció de personal

- Orientació professional - canvi de 1I0c de feina

Un deis avantatges que aporta la grafologia en I'estudi de
la persona és I'abséncia de la sensaci6 "d'estar fent una
prava": I'individu no se sent ¡utjat, ja que escriure és part
d'un procés natural; igualment, tampoc no és necessária
la presencia física de la persona que s' analitza i, en
conseqüencia, s'eliminen reticencies i inhibicions.

la grafologia és I'estudi de la relació que existeix
entre l'escriptura (signes gráfics) i el seu autor. tS,
doncs, I'estudi de les caracteristíques de la personaíitat de
I'individu a través de la seva escriptura, que inclou la lIetra
i la signatura, analitzada sempre en un espai-temps
determinat. Un estudi grafológic ens pot parlar de la
personalitat de l'autor de l'escrit: com és, com es mostra,
aspiracions, carácter, moment psicológic en que es traba,
autoestima...

Per definir grafologia cal parlar en primer 1I0c de I'escriptura.
Entenem per escriptura l'acte neurofisiológic i psicológic
que permet la representaci6 d'idees i conceptes a través
de paraules. Les paraules escrites s6n signes gráfics amb
un significat comú per a un col·lectiu d'individus. Així,
I'escriptura será la plasmaci6 sobre una superficie (paper,
pedra, fusta ...) de diferents signes gráfics amb significat,
prodÜits en I'acte d'escriure. L'escriptura és própia de cada
persona, va forjant-se i evoíuciona alllarg de tata la vida.
Aquesta evoluci6 anirá de la má del desenvolupament de
la personalitat de l'individu en tates les facetes: intel·íectual,
social, afectiva, sexual, etc. La persona especialista en
grafologia analitza en I'escriptura una série d'actes
(moviments en escriure) que registren sensibilitat, estat
emocional, intel·ligencia, impulsos, tendencies, reaccions..

L'análisi grafológica es realitza a partir d'un escrit suficient
i espontani, i la interpretaci6 sempre es realitza en un
moment determinat de la vida de l'individu (data de l'escrit)
i no és extrapolable a moments passats o futurs, tot i que
hi haurá trets fixos i estables de la personalitat que es
mantindran en el temps i I'escriptura. En un estudi grafológic
no es pren en consideraci6 el contingut de I'escrit, sin6
que s'analitzen parámetres associats al signe gráfic (1Ietra),
com la situaci6 de I'escrit en el foli, la mesura deis signes
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- Grafologia infantil

- Análisi de la personalitat: grafopsicologia

- Compatibilitat en la parella

- Pericial cal·ligráfica i grafológica

- Grafopatologia: grafologia médica o forense

DPilar Guerra Corc.hado
Psicóloga ¡grafóloga - Perita judicial
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Arriba l'hivern i a Lleida es maniFesta al mil per

cent. És el moment de tapar-se amb una bona dosi

d'estitActualment. la vida d'una collecció de moda

és molt curta, les botigues renoven els seus estocs

a un ritme vertiginós, i es Fa diFícil tenir una bdna

cultura de moda. I
Abans de sortir de shopping és important coneixer

el que és tendencia i saber-ho adaptar al I
desenvolupament diari de la nostra vida, mantenint

sempre un estil propi, que no és Faci!' Aquesta

tardor-hivern es presenta molt heterogenia, amb

propostes, com sempre, per a tots els estils, deIs

quals destaquen uns star looks, aquells que et

convertiran en una autentica dona trendy, que no

Fashion victim, si els segueixes al peu de la1lletra;

és a dir. ardua seguidora de les tendencies db moda

sense caure en la Fashionització de no tenirl~n estil

prop!. I
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Si vals estar a

l'última:
Marca la teva silueta amb pantalens de tub, faldilles tall trapezi amb vol. minivestits,

samarretes XL, el punt la pana, el vellut i la pell. París i Nova 'órk estan plenes deIs joes

geometries deIs estampats Op Art, els quadres escocesas abanderats de ¡'estetiea punk

també traben el seu espai aquesta temporada, pera millar guardar-los per a aquell dia que

vulguis trenear amb tot, no els mixings...

- oblldct de les peces que marquen una silueta convencional:

aquesta lardor-hivern les proporeions es descomponen i la

e1au és el joc de volums, les manigues, Faldilles, espatlles...

tot s'hi val si la silueta és equilibrada. La Faldilla amb volants,

bollada o en Forma de tulipa és la protagonista de la

temporada.

- Les botes marquen la tendencia en ca19at: s'accepten tots

els llargs i Formes, pero es deixen veure amb tots els

pantalons. Les sabates lenen puntes arrodonides, talons

mitjans durant el dia oautentK¡ues i comodíssimes baIlarines;

a la nit no oblidis posar-hi ellac de glamour sobre uns

Fanlaslics stilettos de taló interminable...

- Recarda que la bossa de ma, complement de moda Fashion

imprescindible. és maxi de dia. estampada en pell i de

nanses curtes i es converteix en mini de nit., ja sigui com

a cartera, moneder; amb broquet o tipus brayalet.

- Reminiscencia de l'estiu: les bermudes, de diferents teixits,

se sofistiquen Fins damunt del genolL acompan~ades de

mitjons lIargs o mitges espesses.

- Es reinterpreta el Folklore rus: ellook al més pur estil

piafa Roja en camises estampades amb manigues bollades,

faldilles i vestits amb vol. armilles brodades, jaquetes tipus

casaca, armilles i botes x-large amb aplicacions de pell

- Es recupera un auster estil victoria amb brocats i randes

en blanc i negre, juntament amb complements de l'epoca

com camaFeus i atzabeges.
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rlar de moda i tendencia
icona de la globalització

indumentaria:

importa el segell de la més
mbit al seu Festeig, sense
s en el material més Ferm;
tar mil i un looks de moda.
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Aquest an~ es radicalitza més quemaii se cen~eix de Forma

sensual a l'anatomia Femenina més subtil. són autentics

objectes de culte,

no oblidis tenir els
peus aterra,
subratlla la teva
personalitat, capta
la tendencia i
personalitza-la
amb malta
feminitat!
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Tot de complements
per a aguest hivern

Disseny de tot tipus,
d'epogues passades
i complements gue

modernitzen els

temps passats

Marcials

Lluentons
Espectaculars, i no només per a la nit
amb tota mena de contrastos

Muscleres, xapes, escuts, gorres, estil
masculC militars gue et Fan ser més
Femenina

Brodats, botes russes, nordics

Folklorics

Metal.litzats .
D'acer; or; plata i coure, més lluent per il.luminar el teu hwern

Amb vidres
!..l- V'-O.i=dr-=-es~9~rovo uen el Fred lens

de vibranto, el vidre és el
protagonista en cinturons, sabates
i bosses.
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El coachin

El coaching és una practica que atén els assumptes humans amb un enfocament
fonamentalment innovador. Considera I'ésser huma amb talent i potencial per crear la
seva propia qualitat de vida i per promoure el fet d'aprendre a aprendre. Un deis seus
beneficis fonamentals és que capacita la persona per expandir I'espai de possibilitats
del que és com a ésser huma i crear una poderosa manera de viure i de ser.

Qua" parlem de pensament sistemic estem die"t que actualment
pensem que Vivim en sistemes complexos. Un sistema és la
nostra familia, la "ostra feina. els amics, els ve'ins, etc. Habitem
molts sistemes, uns més duradors que altres, (om la familia a
la qual pertanyem per a tota la vida.

Aquests sistemes s6" unitats dinamiques complexes. o sigui, que cada
una de les persones que formen el sistema 56n importants i que entre
totes es conforma el sistema. Per exemple, en una feina, si volem
conéixer la dinamica laboral, cal tenir en compte tothom, els caps, els
companys, els subalterns, els c1ients, etc.

La més. tenir en compte les múltiples relacions vinculades entre cada
un d'ells.

El coaching sistemic aborda aquestes dinamiques en la
seva complexitat, i ho fa amb una figura anomenada
constel·lació.

La eonstel·lació és una imatge interna representada en I'espai que es
grava en nosaltres amb més for~a que moltes explicacions lingüístiques.
la consteHadó és una imatge interna que es representa amb persones
en I'espai, els moviments d'aquestes persones seran I'expressió de
(om és la dinamica del sistema.

Realment sembla una mica atrevit que una persona, servint-se de
I'ajuda de representants, configuri la seva imatge interior de
I'organització i posteriorment, nosaltres, arran deis comentaris deis
representants configurats, traguem conclusions sobre un sistema, la
seva historia i el seu estat actual, en deduYm conseqüéncies i en
desenvolupem conceptes de solució.

Sembla ser -¡ de quina altra manera ens explicaríem aquests
fenomens?- que les persones no nornés som capaces de percebre
diversos elements, fets i estats, sinó també patrons j estructures
relacionals, és a dir, interrelacions i consteHacions sistémiques. Aquestes
informacions complexes han de quedar "memoritzades", j han de
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servir d'esquemes afectius i cognitius que dirigeixen les nostres
aduacions. Segons sembla, en configurar una consteHació, aquestes
representacions inconscients poden ser exterioritzades, és a dir,
tradu'ides de nou a imatges espacial s, fet que permet així la
reescenifieació de determinats conte;QOS sistemics.

Aquesta nova visió éso una expeneñcia tan intensa que ja és en si
mateixa un diagno5tic ciar d'una situació en la qual volem aprofundir
i comprendre la se~a dinamiea.

Quan en una consteHació veiem que els representan15 expressen les
actituds de les persones que nosaltres coneixem, com el cap, els
companys, els farTiiliars ... és impactant, i ja hem comprovat que de
vegades fins ara reprodueixen moviments molt específics de la persona,

com tremolors, ties, gestos facials.

Durant la feina de la consteHació, podem veure, amb aven!;, els efectes
d'estrategies, plans de canvis, projectes nous j possibles solucions amb
rapidesa i eficacia.

Temes que s'aborden durant el treball amb constel·lacions:

- Processos de decisió i elaboració de projeetes personals
- Aclariment de dinamiques personals, familiars i laborals
- Soludó de canflietes entre persones, equips i grups
- Acompanyament en orientadó i canvis laborals
- Adariment de rols i jerarquies

I que és el que busca la representació amb constel·lacions? Trabar
una nova harmonia en tot el sistema, que to15 els representants trobin
un lIoc amb més benestar, que to15 siguin reconeguts, acceptats. Per
assolir-ho, cal respectar lIeis basiques de I'ordre sistemic. Que hi hagi
un equilibri entre donar i prendre de cada un d'eUs. Respectar I'antiguitat
deIs que arriben abans al sistema. Respectar les jerarquies.

Veure la nova configuració impulsa la persona a noves solucions, a
ampliar les seves possibilitats, a sortir de la paralisi que tenia.

La consteJ.1ació és una imatge interna representada
en /'espai que es grava en nosa/tres amb més fo,.~a

que mo/tes explicacions lingüistiques

Rosaria Simone ¡Alba
Psicóloga
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CN: Des del coaching la iniciativa de generar una trobada
que sigui internacional una vegada a I'any. A Su"lssa hi ha
un fórum de dones europees que així ho fan, i estan molt
ben organitzades. ts una trobada amb traducció simultánia
i hi assisteixen també dones americanes del nord i sud.
Crear aliances multiculturals, suport mutu, obrir mercats,
compartir socies, per exemple, una área de dones al gremi
téxtil a Catalunya, el Proxim Orient, l'Asia, el Carib etc. i
crear aquestes xarxes de mercat, comunicació, negocis i
solidaritat.

CH: Com a experta en coaching, quines recomanacions
ens dóna a la nostra associació i a la revista D&A per
tenir exit i realitzar els nostres propósits?

Pel que fa al marc amb el qual es treballa, la dona en aquest
nou mil·lenni pren el seu rol de relleváncia sense deixar de
banda les altres árees d'expressió del seu poder, el seu rol
a la família i, al mateix temps, en aquest marc de fons les
habilita perqué tinguin cura d'elles mateixes i no es desgastin.
Aquest és el risc del nou mil·lenni. Aquest espai privilegiat
i risc atro~, que s'oblidin d'ella.

capacitat d'acció perqué puguin dur endavant el seu projecte
per oferir-Ios tot aixó.

Chús Borrell i Feliu
Uicenciada en filologia

Quant a la vostra revista, seria interessant tenir una secció
en la qual hi hagués relats d'experiéncies de les millors
práctiques empresarials a tot el món i les caracteristiques
que tenen, tant en el pla financer com en el legal, ubicació,
impostos, polltic i I'impacte social que tenen.
Fins aqui I'entrevista. Com veiem, ja som de caml a realitzar
les recomanacions de la Sra. Crístina Naughton.
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CH: Com aplicar el coaching transformacional a la
nostra organització, associació Funde, i la seva funció
de lider en el ámbit del món de I'empresa i la dona?

El coaching transformacional integra els principis del
coaching ontologic i el desenvolupament organitzatiu
sistemic. Considera I'ésser humá amb el talent i potencial
per crear la seva propia qualitat de vida i per promoure el
fet d'aprendre a aprendre en I'organització que treballa.
El coaching constitueix la persona en un nou observador
de si mateix i deis ámbits en els quals está immers perqué
arribi a definir més concretament qué vol a la vida i la millor
manera de assolir-ho.

CH: En que ens pot ajudar a millorar a les empresáries,
direetives i professionals el coaching transformacional
que voste realitza?

El somriure obert i cálid de la Cristina, la seva saviesa i
manera especial de transmetre i acompanyar la fan una
coach excel·lent i la millor mestra en I'art d'aprendre a
reaprendre. ts un honor poder comptar amb ella a Barcelona
i esperem que vingui a L1eida en el proper forum per gaudir
de la seva exceHéncia.

CN: Creant dos pilars: un amb la dona empresária, directiva
i professional per oferir-li práctiques i eines per posicionar
se millor en la seva empresa i una millor projecció social. i
un altre per a les júniors que comencen, que els redescobreix
la seva vocació empresarial i redimensiona i articula la

CN: El coaching fa que es trobin amb el seu poder del que
volen i com crear el que desitgen i com aixo té un impacte
en el seu negoci i societat, fet que genera instruments per
expressar amb solidesa, convicció i amb un estil que motiva
¡entusiasma els que estan al seu voltant.

Cristina Naughton PCC
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~~lo~~itatper eqUin:.'r I¡¡-:(.Íació de p~rella ~, ~a~I;pS2al ce~en~tr Irults I et
I si e15 single, trobar una persona amb qui eóm~artir M sents pr<;garada per a uría expa~g/Comenees I'any
I'amor. Els projectes iniciats ara ten--e'~la vitalitat i amb I'erergia re~vadá~pré5 d'un retir tens més
iniciativa per garantir I'éxit a la prfmavera. El c1ar~9t me,ntaf. la ~Iut emocional millora i la teva
desafiament: integrar la polaritat al lefurvell i a la~ potitMtatt,:f)et pOs~ble I'éxit prolessional transitanl

'" pef....~ificultats i¡iñterferencies amb coratge. la
teva vida afectiva. la creativitat és pro1lfica i, si ) popularftat'compartida i la projecció a organjtzacions
I'energía I'expresses en el teu cos de)dona es ita erÍtitats ¿fe dones et pos~o..C0nta'ctea'mbun
manifesta amb molta fertilitat i gaudint de la feminitat ressó creatit¿jjospirado"'f.'"T'adanes del poder del
a dojo, els/les col-legues admiren el teu c~a i p.ensamelítlluminós i celebres coHectivament. 5apst
I'autoestima millora. Alliberar tensions i desenvolup~ O----vendre el teu producte i empatitzes amb el públid
nous recursos emocionals és ara la clau..¡per a Ara la família et reclama i tu tens temps per a ells.
I'exeel·léneia. Descebreixes la magia del maneig de I'estrés. El m~s'> de leb:Jf10rt:¡uiU¡Oral coneenlra~

8 r~~elera i expresses amb determ~ró
Q?:un):",a rapida a la translormaeió d'un pr0.leete _ ldeologla pollllca ét manté mqll;p.jl§eO~ el resulta!.

~<> ..':1Professional endarreri!. La vida quotidiana req~rei ...---Les-amistats-esp~e¡"que s¡gU~1~'é(¡i¡l.fJel mamboe o"::; una reestructuració i és un bon moment per.Thr un Q .; n'érifreteñiment·del gfl)p. ba teYa ertcl-"'Qia ara esta
Y\-' eserulini i projectar-te amb la nova inspira'l;ié..que e ~eentrada en un~sea i~p.ortabYen I'ambit

'?' emergeix. la vida afectiva i el contacte,,:,amb la in,eHectual i de divulgado. A par:.t1C.:de mig gener
naluralesa et revitalitzen. l'adrenalina1;"fnJeix en co~_es a a~rendre"a {jir qU'e-.Q.0~~er conseqüent

d . . (1' amb la'te~ve--A~ce~tatrie desc~s'í revitalització. la
moment.s e cata~sr I co.m.unicaci6 ~mo:ona . ~raO comunicació amó hom~sdevé un desafiament i

_ p0'\S obnr un espar artrstlc Icompartir I·'t,~pulantat.............. et prepares per portar a terme una transformaci6
~ persones que estimes. El teu cos.."energetic es ..... al teu equip de treball. Aquest hivern, els canvis

compensa i la relaxaci6 amb múS.¡¿a inspira les seran molt radicals i la voluntat d'aprendre a cuidar. "- .
neurones per fer demandes c1ar~ a la pareJla ilo de cos i ment et fa cercar una iniciació en la salut
amant. la dieta esdevé més co~s ient e holística. les limítacions hi s6n i et costa acceptar- ~

B
,,' .,' O 6}-~-- ---~:~';"';:~""'" ""'~" ~

esso.Q,~'· . .\ 'd La teva i ~esa iel~ecerd~ emergeixen amblon;a.
FormaCl6 1vl~i§es~6~1 teu abast. les pOSSI 1Ilt.ft.s tS un,- on rl)om~nt per fer terapia ilo explorar
d'aprel\cfre, ens~nyar i cq~partir la teya filosofia~de... !'inconseient. La Vida sorial envaeix el teu espai íntim

\ vi~1í.amb persones de dile enls eullures el dóna'\ i depén de lu quO/foeupis d'alló que neeessiles
, \,""í ~ :\db~r\ura i ti ",i~ilitat:J:Jn trim~tre pie de novetats satjsf~. La protagonist~ de la teya vida ets tu i t~r:nbé

• i trobades noves~a informac'~et desperta la atltoresponsable. Un trimestre per prendre deClslons
~iositat ijas con~acte~}nteressa ts per a la teya I i prep.ar~r ~n;ou temps en ~ue I'empresa, la parella,
~da profé'Ssional ¡espiritual. Tenden la a oblidar la l famll!a 1...~J;lS I tot tu matelxa estar~u en un ca~s
cura del teu tds fiSTC ¡'"ipensªrmassa. t>.mics/gues creatlu.?EI nou ordre ~s rl,que sorglr~ ~els ~a.~vls
.. - I _. ", . . . ... ',../ 'profun(¡js que faras al bí~ffi. cceptac 6 Jflexlbllltat

vltahs~es et re~~den.la Imp0r-9noa ?e I exerClo J / 56o''''''s paraules cla~ractic al na.-oisciplina
passejades a I al(~JJJure on pots .0xI.genar-te. En d'integraci6 de cos· ent (tai-b)!, oga, relaxació,
aqu~~ p~rl?de de I anypots-~comb~ar la R~U.ae la ./ meditació) o senzilla(T\ent mou el cos en una dansa
llar I mtJmltat~ia ~~ ah at a'll9 el.... e~9 de ~ - energetica i practica la@pB;aqÉl'grofunda. Els cJients
transformMtot el ~ue vius amb konsegüent estres. reclamen la teya atenció'1 comences una nova etapa

~'t it~cr ~vtantper s~~·r-te. f laboral.
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Chús Borrel1 i Feliu
I Astróloga

~ 1~~I~fu~~ nova SPiraci6 et disposes a (jff ~i~tl~E~~2FE;os :'d~bre i gene e.
eradicar els pensaments Iimitadors i expandir la Ara tens la vareta magica ¡energía per canviar tot
ment a noves interpretacions de la realitat. El dia a el que no vals i detestes a la teva vida. Les emocions
día esdevé una oportunitat per projeEtar~e amb canvien amb freqüenda i la teva vida familiar integrara
amor i honestedat en un entorn laboral que necessita els teus c9flvis. La decoraci6, les lectures, la rutina
de~~ teva energía venusiana ¡del teu magnetisme fíns i t,2t'deixara de ser-ha i no t'avorriras gens.
¡ emp'atia per comunicar ¡ niitjan<;ar. Mesas en que Parella;Tilles, fills, amics/gues fntims i familia es
pats mostrar-te autentica j~perdwta poN rebuig meravellen de tanta flexibilitat de sobte. Et prepares
qua9 manifestes els teus....desigs de prosperitat i amb aprenentatges nous que propasen una millora
poder per transformar el món al teu voltant. Ara la de la qualitat de "ida i descoberta del m6n subtil.
personalitat és quelcom més que un~s,ara i el La musicoterapia i els-.somnis et mostren una via al
teu esperit emerg~ix amb forc;a. tS ~oment de teu interior. Trobada amb unta mestreta espiritual

:...---- -la veritat. Tens la s'ort i el suport de pers'ones que que t'inicia en l'art d'estlmar se.!) e-patiment. la
t'estimen, que m~s necessites per evóJucionar? integració psicológica comenta a¡é!. Rec~rda que

--;; _ - "1 ~ _-r- pots demanar ajuda i deixar de\Jer-ho J"u~a.
Yo~ ..... ,(rf\ ~C'Qr.-J "~ Enhorabona per tot el que ten tI'" ~Ie:¿

Vfl 00 ~s~";~l.ef;'nl.omlcamillora i els*6éñ"eficis A o

y I augmrnten Prosperltat i seguretat són re<J:irsos auarl ...........
ili amb lis quals comptes per desenvolupar ur¡..nou L:am.;;tincondicional i la creatlvitat artística s6n el ('
~ t _ J-... LPoJecte empresarial que esdevé una m~a,,~rirt teus lemes ara. Seduir, hipnotitzar i acompanyar els
~ v - ~:rmini. Comptes amb el sup~t de'1Ylecenes i altres. Compartir de farma solidaria els recursos que

persones que et faran popular~~ malgrat la t~a descobreixes d'aquest proeés de relació interpersonal
discreció i senzillesa. El futur és teu i et pots permetr.e" i intrapersonal. la meditació i e ercicis carparals amb
la celebració amb elslles col· legues ilo família~ia': escapades al mar mantindran el~os-vitdllla
vida sentimental necessita una mica d'energia ;, ment en calma. Centra't en.tla asca primordial i
emocional i temps per comunicar la tendresa, I'amor / abandona tot alió que sigui superficial per a tu.
i la passió. Si tens fills/filles trobes la manera de j~gar.... L'amistat i la lIibertat t'apropen a un objectiu que
i relaxar-te amb ells/el1es alhora que 1'e p,esses? forma part del teu projecte de vida. Les pressions
espontaniament. La jerarquia és ara un punt de ~ t'estressen i importa coneixer les limitacions aixf com
conflicte en una relació professionaJ. Revisa les teves ", les possibilitats. Obertura i estabilitat alhora.
creences sobre el pader i desenvolupa nous recursos ;< Direcciona l'energia amb la connexió espiritual i la
de confrontació. No t'oblidis deAe0una sortida a '; teva vida material millora. La forc;a mental i el cor
un balneari i/o algurj9A'essió de rnassatge. T'ho ' , obert 56n magnetics i tu ara tens aquestes qualitats.
mereixes. / ' O A

4 :"' -a~lo tarlO ',~ o~& f~~g~novaCi6: geni i ingeni mobilitzaran
r la Jeva vida ~ét1altara temps per expressar tata la

la do ' cia i I'aprenentatge farr de la vida una creativitat mentáll"qu~ sorgira del teu ésser en
escola permanent durant aq'Ges;'híVérn. Molta articular al teu lIoe delfrebal1 ilo empresa. Contactes
intensitat en les relacions i la comúnicació et nodreix i c1ients nous. p~fsone's/q,&i 1'ap~rtaran nova
afectivament. Les persones al teu voltant s'inspiren iQformació i la telépatia i Co/"Úl icqcid#via personal.
de la saviesa i generositat. Evita entrar en discussions teThfQnica ilotolnternet seran un contim.f.,Lfs~dees
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Luis COÚJma,
Escriplor espanyol

Pau! Bourget,
Crític i novdlista frances

PeL carrer deL "després"
s'arriba a La pLafa deL ''rnai':

Una amistat noble és una
obra mestra a duo.

Emanuel Geibel
Poeta alnnany

M'ha d'afligir una jeLicitatperque marxo
rapidament?

Una breu trobada i un LLarg recordJan a 1?mima
rica i LLiure.

Connexió. Cerca la relació mitjanyant la eomunicació i l'empatia.

-~-

Duque de Rochifoucauld

Les quereLLes no durarien moLt
si terror estigués en una soLa parto

Si la logica t'indica que la vida és un accident
sense sentit,
no renuncii's a la vida.

Eclesiastes

Renuncia a la logica.

Resistencia. Paciencia i confian9a en el propi talent i en el deis altres.

La vida és allo que passa mentre estas ocupat en altres plans.

}ohn Lennon
Cantant i compositor ang!es

ses celebres

Multiplicitat.
Cooperació versus competencia. Valora la Feina en equip entre perfils de lideratge diversos. Feeling storming.

Intuició anticipada. Li facilita la tasca, la connecta amb l'intel.lecte i confia en el que sent i pensa.

al unes ualitats i habilitats

HenrJ David Thoreau

Ray Croe
President de Me Donald 's

Capacitació. Aclualització permanent sobre una aetivitat i/o projeete professional o personal.

autoen1:iea equilibrada Creativitat. Cerca diferents solucions davant d'un mateix problema i té en
compte les possibilitats en noc de les limitaeions.

Serenitat~perd el control i, tot i alliberant-se amb eatarsi, té cura
de les emocions i comen9a de zero tantes vegades com sigui necessario

Avanfa amb confianfa
en La direcció deis teus somnis
i esforfa't per viure La vida
que sempre has imaginat,
et trobaras amb un exit inesperat
en unes quantes hores.

Es ftcil tenir principis quant
ets ric, el més important es tenir
principis quant ets pobre.
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ceeilleida
centre europeu d'emprreses i innovació

El ceeilleida és el nou centre creat per la Oiputacló de Lleida per a
"."",.,,- - reco/zar les iniciatives innovadores deIs emprenedors

de les Terres de Ueida.

Una desena d'empreses ja estan instaNades a
y.......""<JOr,, ... -"'"",,-d>-~~~~I'edinci provisional de la Oiputacló de Ueida.

~~~~. Les obres del centre definitiu de La Caparrella de
~~~ Lleida acabaran el 2006 i tindran un cost de 1.185.900 €
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ALTRES SOClS ilo SOCIES

Av. Prat de la Riba, 80, 2ón 2a

25004 lIeida
T: 973 24 36 83

m: 661 28 7S 44
events@eventsorganitzacions.com

88,00
76,80
48,00

Rebut i conformitat:
fUNDE

Número d'entitat:
Núm. compte:

www.eventsorganitzacions.com

110.00
96.00
60.00

DC:

Empresaria
Professional
Directiva

EMPRESA,-· Nlf: _

REPRESENTANT: CARREC: DNI: _

ADRE~A:------------ CP: POBLACIO: PRoviNCIA: _

TELÉfON: fAX: TEL. MOBIL:

E-MAIL: WEB: _

ACTIVITAT: _

PROMOCIÓ: AMB PAGAMENT ANUAL. UN 20% DESCOMPTE

DADES DE LA SOL·L1CITANT

NOM:------------- COGNOMS:------------------ _

DESCRIPCIO:
--------------------------

SECTOR: TlPOLOGIA CUENT:
----- --------------------

NOM:------------- COGNOMS:----------------------

NOM: COGNOMS: _

MITJA DE PAGAMENT

En el moment d'omplir aquesta sol· licitud, la Sra. . accepta que les seves dades personals siguin
recollides al nostre fitxer i n'autoritza el seu tradament als únics efedes d'aquesta sol· licitud d'informació estadística. En tot moment té dret
a accedir, rectificar i cancel·lar les dades alll contingudes.

La Sra autoritza I'entitat Funde a carregar en aquest compte els rebuts d'associada de I'import
seleccionat.

Domiciliació bancaria
Nom de ¡'entitat:
Oficina:

Ueida, a de de 2005

La Sra com a representant legal de I'empresa ita en nom i representad6
propia, sol·licita incorporar-se com a membre a l'assodaci6 d'empresaries, professionals i diredives Funde, a partir de la data assenyalada al
peu.

L'associada ha de seleccionar la seva tipología, entre els perfils d'empresaria, professional o directiva, i quedara seleccionada al mateix temps
la quota anual corresponent.

NOM EMPRESA:
Sra.
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EMPRESA,-· Nlf: _

REPRESENTANT: CARREC: DNI: _

ADRE~A:------------ CP: POBLACIO: PRoviNCIA: _

TELÉfON: fAX: TEL. MOBIL:

E-MAIL: WEB: _

ACTIVITAT: _

PROMOCIÓ: AMB PAGAMENT ANUAL. UN 20% DESCOMPTE

DADES DE LA SOL·L1CITANT

NOM:------------- COGNOMS:------------------ _

DESCRIPCIO:
--------------------------

SECTOR: TlPOLOGIA CUENT:
----- --------------------

NOM:------------- COGNOMS:----------------------

NOM: COGNOMS: _

MITJA DE PAGAMENT

En el moment d'omplir aquesta sol· licitud, la Sra. . accepta que les seves dades personals siguin
recollides al nostre fitxer i n'autoritza el seu tradament als únics efedes d'aquesta sol· licitud d'informació estadística. En tot moment té dret
a accedir, rectificar i cancel·lar les dades alll contingudes.

La Sra autoritza I'entitat Funde a carregar en aquest compte els rebuts d'associada de I'import
seleccionat.

Domiciliació bancaria
Nom de ¡'entitat:
Oficina:

Ueida, a de de 2005

La Sra com a representant legal de I'empresa ita en nom i representad6
propia, sol·licita incorporar-se com a membre a l'assodaci6 d'empresaries, professionals i diredives Funde, a partir de la data assenyalada al
peu.

L'associada ha de seleccionar la seva tipología, entre els perfils d'empresaria, professional o directiva, i quedara seleccionada al mateix temps
la quota anual corresponent.

NOM EMPRESA:
Sra.

fes-te socia
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Diputació de Lleida
Ay,,- AI/""""i< de qwJit..-t

ara
FruifsdeLleida

pensa en tu
pomes i peres per a la teva salut

......e I
Calalonla QUillitat
Associaci6 Catalana
d'Dq¡aniuacions de
Productors de Fruila

,
iJasofruíl
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