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Descomptes 
en aparcaments 
per a col·legiats

Fins al

60%
Pack Tempo

De descompte sobre la tarifa de rotació*.

*Aparcaments exclosos: Illa Diagonal, Barcelona 2, Cosmocaixa, 
Aeroports, Constanza, Andrea Doria i Cim Vallès.

De descompte per a noves altes a qualsevol modalitat 
d’abonament *.
*Aparcaments exclosos: Illa Diagonal, Barcelona 2, Cosmocaixa, 
Aeroports, Constanza, Andrea Doria i Cim Vallès.

De descompte a la tarifa de rotació. Vals d’hores que es 
presenten en packs de 10 unitats.
(Format de: 6h, 8h, 10h o 12h).

0,25
euros/hora

Pack Nocturn

Preu especial als vals nocturs (de 20 a 7 h.). Es presenta en packs 
de 25 unitats. Per 6,25€ disposes de 25 hores d’aparcament.

7%
Tarifa

rotació

Factura mensual amb descompte aplicat

Pagament vàlid amb targetes i VIA-T

Lliurament dels Packs al teu domicili

15%
Tarifa

abonament

Per a més informació: 902 10 72 71 / consell.catala@cgac.es
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Benvolguts i benvolgudes:

Malauradament, la matinada del 4 
de maig ens va deixar Joaquim Ruhi. 
Sóc coneixedor de molts professionals 
agents comercials que han treballat 
i treballen per a la col·legiació, però 
mai he conegut cap agent comercial 
que ho fes amb la intensitat, orgull i 
dedicació amb què ho va fer l’amic 
Joaquim. Us convido a llegir una breu 
pinzellada de la seva encomiable 
trajectòria al capdavant d’aquesta 
gran família que és el Col·legi i les 
seves institucions. El senyor Ruhi 
se n’ha anat per sempre, però ens 
quedem, també per sempre, amb el 
record de la seva humanitat en el 
tracte cap a totes les persones, cap 
a tots nosaltres, i amb el seu llegat 
a favor del nostre col·lectiu. I som 
nosaltres, amb el nostre testimoni 
i continuïtat, qui farem que aquest 
llegat sigui conegut, en benefici dels 
joves que ens segueixen. 

Els joves, aquells que es vulguin 
dedicar a l’ofici de les vendes com 
a agents comercials col·legiats, 
tenen ara en el Col·legi de Girona 
una oportunitat de projectar el seu 
futur laboral. Com? A través del Pla 
d’Ocupació Jove que hem activat 
a la nostra demarcació. Aquest 
pla, que compta amb el suport del 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social del Govern de l’Estat espanyol 
i de la col·legiació nacional, té com a 
finalitat ajudar-los a crear el seu propi 
lloc de treball com a agent comercial. 
Nosaltres, des del Col·legi, els 
acompanyarem a través de diferents 
accions en els primers passos dins la 
professió.

Estem convençuts que el Pla 
d’Ocupació Jove és una oportunitat 
de futur i nosaltres ens esmerçarem 
perquè el màxim de persones 
possible, futurs agents comercials, 
en treguin profit. Vosaltres, agents 
veterans, companys de professió, us 
convidem a donar-nos suport en la 
divulgació d’aquest pla a les noves 
generacions. 

Descansa en pau,  
amic Joaquim

facebook.com/coacgirona

Segueix-nos!

@coacgi

 La teva pàgina web gratuïta.
 Despatxos i aules a disposició.
 Accés a les fires comercials 

autonòmiques i nacionals.
 Gestió d’ofertes de feina 

(representacions i candidats).
 Consolats comercials i despatxos 

a disposició (Europa).
 Formació específica per a l’agent 

comercial, jornades, seminaris...

 Assegurança per mort per diferents 
causes i invalidesa de 36.000 €. 
Cobertura en viatges.

 Tractament preferencial en entitats 
financeres. 

 Assessoraments:
· Fiscal, laboral, jurídic, empresarial
· Professional

Si ets col·legiat, ets membre de la Federació 
d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) i del 

Club Cambra de la Cambra de Comerç de Girona.

CARTERA DE SERVEIS, SÍ, PERQUÈ M’INTERESSA

% DE DESCOMPTES IMPORTANTS 

 Carburants
 Telefonia mòbil 
 Assegurances de salut, automòbil, 
autònoms...

 Bases de dades empresarials
 Declaració de la renda 
 Compra i lloguer de vehicles 
 Aparcaments
 Vols i transports
 Hotels a nivell nacional 
 Centres d’oci i culturals 
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JOAQUIM RUHI I TUSELL 

No hi ha dubte que Joaquim Ruhi i 
Tusell (Palamós, 13 d’agost de 1925) 
ha estat un home conegut per la seva 
carrera professional que s’inicia com 
a representant de comerç l’any 1947 
i també per la seva faceta d’empre-
sari al capdavant d’una empresa de 
representació i distribució (Almace-
nes de Tránsito SA), representant de 
grans firmes com ara Osborne, Larios, 
Anís Castellana, Marqués de Murrie-
ta, Moët & Chandon, Johnie Walker, 
Hennessy, Beefeater, Cardhu, La 
Piara, Serpis, Helios, Birba, Arroz SOS, 
etcètera. Però la figura d’aquest treba-
llador incansable serà sobretot sempre 
reconeguda i recordada per la seva 
trajectòria en la defensa de la dignitat 
dels agents comercials, activitat que 
va assumir amb dedicació, orgull i 
compromís al capdavant de diferents 
organismes col·legials.

Fou l’any 1950 quan Joaquim Ruhi 
s’inscriu al Col·legi Oficial d’Agents 
Comercials de Girona, la institu-
ció que va presidir durant 25 anys 
(1982-2007), després d’exercir la 
vocalia primera i vicepresidència de la 
corporació. El va representar a nivell 
nacional i europeu i sempre va buscar 
el prestigi i reconeixement del Col·legi 
gironí i del seu col·lectiu. Sota la seva 
presidència, la corporació gironina 
va merèixer el Màster d’Or al millor 
Col·legi de tot l’Estat espanyol els 
anys 1988, 1994, 1996 i 1998. I entre 
molts altres mèrits destaca per haver 
estat l’impulsor del Consell d’Agents 
Comercials de Catalunya, òrgan que 
va liderar durant el període 1984-1999. 
La seva trajectòria al capdavant de 
la institució catalana li va merèixer 
reconeixements per part del Consell en 
diferents ocasions, entre les quals des-
taquen els actes dels anys 1999 i 2007.

Fermament convençut que la profes-
sió d’agent comercial s’havia de regu-
lar i dignificar, aquest gironí va rebre 
al llarg d’aquesta trajectòria dedicada 

al comerç i als seus professionals 
honors per part de diferents instituci-
ons. L’any 2000, el Ministeri de Treball 
li va concedir la Medalla al Mèrit del 
Treball en reconeixement a la seva 
rellevant trajectòria professional en 
el camp del comerç. El 26 de juliol de 
2001 es va celebrar a la Cambra de 
Comerç de Girona l’acte oficial d’im-
posició de la medalla per part del que 
fou en aquell moment president del 
Consell General d’Agents Comercials 
d’Espanya, José Luis Vázquez De-
quidt. L’any 2003 va rebre la Medalla 
de les Llotges Europees.

El 30 de novembre de 2007, Joa-
quim Ruhi va rebre la primera i 
única Medalla d’Or i Brillants que el 
Consell General de Col·legis d’Agents 
Comercials d’Espanya hagi imposat a 
un representant de la col·legiació. La 

imposició va ser a càrrec del seu pre-
sident aleshores, Ignacio Manzano. En 
la seva entrada a l’espai de l’homenat-
ge va rebre un aplaudiment general 
i sentit. La seva intervenció va calar 
en el cor dels presents, que van lloar 
la seva trajectòria al capdavant de les 
diferents organitzacions col·legials. 

En el marc del Consell General 
d’Agents Comercials d’Espanya va 
ser vocal l’any 1982, vicepresident 
segon el 1984, vicepresident primer 
l’any 1990, president en funcions el 
1995 i vicepresident primer des de 
l’any 1995 i fins al 2000.

Joaquim Ruhi Tusell, nomenat el 29 
de gener de 2007 president d’honor 
del Col·legi Oficial d’Agents Comer-
cials de Girona, fou gran activista i 
defensor del sector que representava 
i des del territori com a president col-
legial, però també com a membre del 
Comitè Executiu de la Intercol·legial 
de Catalunya, de la Junta Rectora de 
la Llotja de Girona, del Comitè de Fira 
de Girona, com a vocal consultor de la 
Cambra de Comerç de Girona i vocal 
de la FOEG.

Activista i gran defensor de la regulació i dignitat de 
la nostra professió, Joaquim Ruhi fou president de 
Col·legi de Girona durant 25 anys. 

L’any 2003, Joaquim Ruhi (a l’esquerra)  
va rebre la Medalla de les Llotges Europees.  

Li fou imposada per Aureli Casabona (a la 
dreta), president de la Llotja de Cereals de 
Barcelona. Al fons, Eusebi Metge, secretari 

del Col·legi de Girona en aquell moment.

Va rebre la primera i única 
Medalla d’Or i Brillants que el 
Consell General de Col·legis 
d’Agents Comercials d’Espanya 
hagi imposat a un representant 
de la col·legiació
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EL COL·LEGI A 
FIRA GIRONA 2013 

El Col·legi d’Agents Comercials de 
la demarcació de Girona, amatent 
als canvis en la professió, l’evolució 
del perfil de l’agent de la venda i el 
nou context econòmic, empresarial, 
tecnològic i també, val a dir, social, 
ha transformat el concepte de la seva 
presència a la Fira de Mostres Girona 
2013. L’estand de la corporació es va 
convertir en aquesta passada edició 
en un espai modular dedicat a l’asses-
sorament en vendes, l’emprenedoria 
i la recerca activa de feina a través 
del portal sectorial Comercial Jobs, 
el punt de connexió entre les empre-
ses que ofereixen representacions i 
els professionals de la venda que es 
troben en el procés de trobar una feina 
o de millorar el lloc de feina actual, 
segons coneixements, experiència i 
habilitats. 

L’estand col·legial va disposar d’espe-
cialistes que van oferir assessorament 
al nou emprenedor per a la creació 
d’empreses i desenvolupament del 
pla de negoci. Durant la seva estada 
al certamen, professionals de la col-
legiació i experts en diferents matè-
ries vinculades al món de les vendes 

i de l’empresa van atendre centenars 
de professionals del nostre sector i col-
legiats. D’altra banda, una àrea pròpia 
de serveis col·legials amb promocions 
orientades a la nova col·legiació va 
permetre  tancar el cercle d’aquest 
nou concepte.

El col·legi va rebre al llarg de la 
setmana diferents autoritats repre-
sentants del Govern català, de la 
municipalitat i del sector econòmic 
de la ciutat, entre d’altres el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, 
o l’alcalde de la ciutat, Carles Puigde-
mont. L’objectiu de les reunions amb 
els titulars de les conselleries va ser 
traslladar-los els interessos i preocu-
pacions del col·lectiu.

DIA DE L’AGENT COMERCIAL
En el marc de la Fira Industrial, Agrí-
cola i Comercial de Girona, el Col·legi 
va celebrar el 30 d’octubre el Dia 

Edició dedicada a l’emprenedor 
i la recerca activa de feina 

L’estand col·legial va disposar 
d’especialistes que van 
oferir assessorament al nou 
emprenedor per a la creació 
d’empreses

1. Moment de l’acte inaugural del Dia de 
l’Agent Comercial a la Fira de Mostres el 

30 d’octubre de 2013

2. L’estand, dedicat a l’emprenedor i 
la recerca activa de feina, va ser molt 

valorat pels col·legiats i visitants

3. D’esquerra a dreta, el president Josep 
Burgas, el president del Consell de 

Col·legis d’Agents Comercials d’Espanya, 
Manuel Maestre, i el president dels 

agents de Manresa, Salvador Portabella. 

de l’Agent Comercial. La cita anual 
de la col·legiació va comptar amb 
l’assistència dels representants de la 
col·legiació catalana i de l’Estat espa-
nyol, i de les institucions municipals i 
empresarials gironines. Entre d’altres 
hi van ser presents la tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Girona i regidora 
de Promoció i Ocupació del consistori, 
Marta Madrenas; el president de la 
Cambra de Comerç de Girona, Domè-
nec Espadalé; el director dels Serveis 
Territorials d’Interior a Girona, Albert 
Ballesta; el president de la patronal 
FOEG, Ernest Plana; el president de la 
Llotja de Girona, Domènec Morera; el 
president de la SECOT a Girona, Nar-
cís Mateu Nierga; i el president del 
Consell General de Col·legis d’Agents 
Comercials de l’Estat espanyol, 
Manuel Maestre. També hi va assistir 
l’ambaixadora belga, Ingrid de Gran-
de, directora de Flanders Investment 
& Trade.
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GIRONA 
ACTIVA EL PLA 
D’OCUPACIÓ 
JOVE

El Col·legi d’Agents Comercials de Gi-
rona i Comarques ha posat en marxa 
el Pla d’Ocupació Jove, adreçat a 
persones d’entre 18 i 35 anys que es 
vulguin dedicar a l’ofici de les vendes 
com a agents comercials col·legiats. 
Aquest pla compta amb el suport del 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat So-
cial, a través de la concessió del segell 
d’entitat adherida a l’Estratègia d’Em-
prenedoria i Ocupació Jove 2013-2016 
al Consell General d’Agents Comer-
cials de l’Estat espanyol (CGAC), del 
qual forma part el Col·legi gironí. Les 
accions estan orientades a facilitar al 
col·lectiu la formació i l’acompanya-
ment necessaris en els primers passos 
dins la professió.

El programa inclou un seguit de me-
sures que comencen per la col·legiació 
gratuïta (entrada i sis primeres quotes) 

i la realització del curs d’accés a la 
professió d’agent comercial, que dóna 
dret al títol oficial d’agent comercial 
col·legiat expedit pel Ministeri d’Ocu-
pació. La formació, de caràcter online, 
és impartida pel Centre d’Estudis Eco-
nòmics i Comercials (CECO) i l’objectiu 
és formar els alumnes en els coneixe-
ments necessaris per exercir la venda 
professionalment, tant des del vessant 
legal, fiscal i administratiu, com en 
l’àmbit més tècnic de la negociació, 
la comunicació i les noves tecnologies 
aplicades a la professió. 

D’altra banda, la corporació acompa-
nyarà el nou col·legiat en el seu camí 
de recerca de feina segons perfil i bor-
sa de treball col·legial. Així mateix, se 
li ofereix un web professional, a més 
de poder beneficiar-se de la cartera de 
serveis col·legials. 

AVANTATGES

 Curs d’accés a la professió 
(60 €, bonificables). 
Obtenció del títol oficial.

 Pràctiques amb companys 
col·legiats.

 Assegurança de vida 
gratuïta per un any.

 Borsa de treball (COAC 
Girona i Comercial-Jobs).

 Web professional i correu 
electrònic corporatiu 
(sense cap cost).

 Suport i assessorament 
laboral, jurídic i fiscal.

 Inscripció col·legial i 6 
quotes mensual gratuïtes. 

 Tots els avantatges de la 
col·legiació. 

Aquest pla té com a finalitat ajudar els joves 
menors de 35 anys a crear el seu propi lloc de 
treball com a agent comercial col·legiat 

COMUNICA’T 
AMB 

NOSALTRES, 
T’HO POSEM 

FÀCIL

Amb l’objectiu de mante-
nir una comunicació àgil i 
efectiva amb els col·legiats 
i col·legiades us recordem 
que editem un butlletí 
digital del Col·legi, a través 
del qual us informem de les 
activitats, nous serveis, pro-
mocions o ofertes dirigides 
únicament i exclusivament 
a vosaltres, els col·legiats/
des. Aquest butlletí s’edita 
periòdicament i el rebreu 

directament al vostre correu 
electrònic; només cal que us 
inscriviu al web coacg.cat.

També us recomanem 
que us mantingueu 
informats de les 
novetats col·legiats 
als perfils corporatius 
de Twitter i Facebook.

www.coacg.cat

@coacgifacebook.com/coacgirona
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APOSTA PER LA FORMACIÓ 
EN NOVES TECNOLOGIES

El Col·legi aposta per la formació en 
noves tecnologies i des de fa més d’un 
any està desplegant un programa 
formatiu de caràcter pràctic centrat a 
mostrar com poden treure’n profit els 
agents comercials en la seva activitat 
professional. Una de les sessions més 
exitoses ha estat la celebrada el pas-
sat mes de març sota el títol “Pràctica 
sobre l’ús de tauletes i iPads”, gratuïta 
per als col·legiats. 

Totes les sessions formatives, que 
han tractat temes tan diversos com 
l’ús de les xarxes socials a l’empresa 
o el branding, s’imparteixen a la seu 
col·legial i també a altres institucions 
amb les quals la corporació té acords 
de col·laboració (Federació d’Orga-
nitzacions Empresarials de Girona 
–FOEG–, Pimec Girona i Cambra de 
Comerç de Girona).

El COACG posa a l’abast dels seus 
col·legiats tot un ventall d’accions 
formatives per estar al dia en l’ús 
de les noves tecnologies.

1. Pràctica sobre l’ús de tauletes i iPads

2. Sessió sobre intel·ligència efectiva

en contractar una Assegurança 
d’Auto o de ILT (Incapacitat Laboral)

Girona,Pericot,Olot,Figueres,Palamós,Lloret,Blanes,Banyoles,Palafrugell,Platja d'Aro

Tenim una oferta exclusiva per a tu pel fet de 

formar part del C.O.A.C.G

Només has de trucar i informar-te de l’oferta 

d’Assegurances d’Auto o de ILT et  regalem 60 
dies de subscripció a                        digital.

(VALORADA EN 39,90€).OFERTA LIMITADA

La propera sessió programada és 
“La venda per Internet. Què li cal 
saber a l’agent comercial?” i se 
celebrarà el mes de juny. El programa 
formatiu es reprendrà el mes de 
setembre i s’anunciarà pels canals de 
comunicació del Col·legi (web, butlletí 
electrònic i xarxes socials).

CONFERÈNCIES
El programa formatiu es 
complementa amb la celebració 
de conferències i col·loquis sobre 
diferents temàtiques d’interès 
professional; entre d’altres, han 
tingut lloc “La fiscalitat dels agents 
comercials”, a càrrec de l’inspector 
Juan Robleda, cap de Servei de 
l’AET de Girona, i la conferència 
taller “Intel·ligència efectiva”, a 
càrrec del consultor, coach i trainer 
en PNL Álvaro de Guior.
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 10% de descompte en tots els vols 
operats per la companyia Vueling 
(descompte no aplicable del 15 de 
juliol al 15 de setembre). 
 Descompte aplicable sobre la 
tarifa base; queden excloses les 
taxes i serveis addicionals que es 
contractin (equipatge, assegurança 
de viatge, elecció de seient...).
 Per poder acollir-se al descompte, 
els col·legiats/des heu de demanar 
un codi d’accés al Col·legi de 
Girona i introduir-lo a la pàgina de 
la companyia:  
www.vueling.com/empresas

Fins al 21 de juny hi haurà a disposi-
ció dels col·legiats un assessor a les 
instal·lacions del Col·legi (dimarts 
de 10.00 h a 12.00 h i dimecres de 
16.00 h a 18.00 h). Imprescindible 
cita prèvia. La resta de dies a les 
oficines del Grup Simon de Girona 
(tel. 972 202 202) i Cassà de la Selva 
(tel. 972 461 492).

 Descomptes de fins al 40% del preu de 
mercat del vehicle (no excloents amb 
altres campanyes i ajuts del Govern, 
com plans PIVE). 

 Beneficiaris: agents comercials 
col·legiats, familiars directes, els 
empleats dels col·legis d’agents 
comercials i els empleats que puguin 
tenir qualsevol col·legiat, 

  Recordeu: els agents comercials tenim 
dret a desgravar el 100% de l’IVA en 
l’adquisició de vehicle nou.

DECLARACIÓ DE LA RENDA, 
PER 45 EUROS

PER GAUDIR DE TOTES LES PROMOCIONS HEU DE PRESENTAR EL CARNET COL·LEGIAL.  

Davant de qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la secretaria  
col·legial: 972202040 – girona@coacg.cat

Gaudeix dels teus avantatges per a col.legiats/ades i familiars de:

Girona  C/de la Rutlla, 49  Tel.972 426 400 

BARCELONA   CASTELLÓ   MADRID   TARRAGONA   SARAGOSSA  VALÈNCIA

Pregunta’ns per                        
l’ortodòncia transparent

26 CLÍNIQUES  AL TU SERVEI

902 119 321 | www.ioa.es

EMBLANQUIMENT DENTAL+ HIGIENE BUCAL + REVISIÓ 

OFERTA EMBLANQUIMENT DENTAL

abans 560€abansabansabansabansabansabansabansabansabansabansabansabansabansabansabans 560560560560abansabans 560560560abansabans 560560560560560560560560abansabansabansabansabansabansabansabansabansabans

Consultar caducitat en clínica

OFERTA DEL 25% Dte. EN:

IMPLANTS I PRÒTESI ORTODONCIA (També a Invisalign)

1A VISITA, CONSULTA I REVISIÓ GRATUÏTA 
RADIOGRAFIES INTRABUCALS GRATUÏTES
HIGIENE BUCAL AMB REVISIÓ GRATUÏTA INCLOSA 22 €
RESTA DE TRACTAMENTS 20% dte.
18 MESOS DE FINANÇAMENT sense interessos 
i altres opcions a consultar

+ RADIOGRAFIES DE CONTROL: PER NOMÉS 199€

SOM OPEL PARTNER
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El 15 de desembre el Col·legi d’Agents 
Comercials de Girona i Comarques 
vam celebrar la festa patronal de la 
col·legiació, un acte dedicat als més 
veterans de la corporació. El programa 
va començar a primera hora amb la 
missa en honor a la Verge de l’Espe-
rança, patrona dels agents, i en record 
als companys difunts; després, les 
instal·lacions col·legials van acollir 
l’acte de lliurament dels diplo-
mes als 25 d’anys d’antiguitat 
que complien 25 col·legiats. La Junta 
de Govern va fer menció especial 
al col·legiat Carles Sagrera, pel 
diploma d’Or als 50 anys de col-
legiació.

La diada patronal va comptar amb la 
participació de representants de les 

institucions municipals i empresarials 
de Girona. Durant l’acte parlamentari, 
el president del Col·legi d’Agents de 
Girona, Josep Burgas, va destacar la 
trajectòria dels col·legiats homenat-
jats i va posar en relleu el treball de la 
corporació, especialment pel que fa 
a l’increment dels acords i convenis 
en benefici de l’associat, el pla de 
formació i l’orientació del Col·legi cap 
a la recerca activa de feina i l’as-
sessorament als agents comercials 
més joves i autònoms emprenedors. 
Marta Madrenas, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Girona i regidora de 
Promoció i Ocupació del consistori, va 
tancar l’acte tot destacant la tasca de 
la corporació cap a la professió i feli-
citant els col·legiats més antics, que 
aquest dia eren els protagonistes.

En els darrers mesos, el president 
d’agents comercials de Girona, Jo-
sep Burgas, ha mantingut reunions 
amb diferents conselleries amb 
l’objectiu de traslladar als seus 
titulars els interessos i preocupa-
cions del col·lectiu. El 7 de març, 
el president es va trobar amb el 
conseller de Sostenibilitat i Territo-
ri, Santi Vila, amb qui va tractar el 
nou pla de rodalies, el projecte de 
connexió ferroviària amb l’aeroport 
de Girona i l’estat de la situació 
del desplegament de la Nacional II. 
El 28 de març va tenir lloc la reu-
nió amb el conseller d’Empresa i 

Ocupació, Felip Puig. El president 
Burgas va informar el conseller de 
la situació econòmica general dels 
professionals de la venda. I el 29 
d’abril es va celebrar la trobada 
amb el conseller de Justícia, Ger-
mà Gordó, amb qui va parlar sobre 
el paper fonamental dels col·legis 
professionals en la defensa dels 
col·lectius.

EL COL·LEGI QUE ET 
DEFENSA I REPRESENTA

TEMPS  
PER A TOT

Festa patronal, homenatge als col·legiats més veterans

VIDA SOCIAL

CALÇOTADA TRADICIONAL
El 23 de febrer, més de cent 
agents comercials de Catalunya 
ens vam reunir com cada any al 
voltant de la tradicional calçotada 
a Casa Fèlix de Valls, organitzada 
pel Col·legi d’Agents Comercials 
de Girona i Comarques. Bons cal-
çots i bona música, els ingredients 
perfectes per gaudir d’un diumen-
ge amb companys de professió i 
les seves famílies. Durant el dinar, 
el president del Col·legi gironí, Jo-
sep Burgas, va oferir als assistents 
un breu parlament carregat d’op-
timisme, tot convidant a “deixar 
enrere aquests últims temps de 
dificultat i mirar cap al futur”.

VISITA A EMPORDÀLIA
El 23 de novembre vam celebrar 
una sortida de tast de vins a la 
cooperativa de Vins i Olis Em-
pordàlia, a l’Alt Empordà, que va 
acabar amb un excel·lent dinar de 
productes de l’Empordà.

NOVETAT EDITORIAL
El 9 d’abril, el Col·legi va acollir la 
presentació de Lo que no te cuen-
tan en los libros de ventas (Alienta, 
2013), una obra de la psicòloga i 
agent comercial Mònica Mendoza 
que explica una sèrie de punts 
claus per identificar els principals 
errors dels professionals de la 
venda i mostrar com explotar les 
habilitats personals per guanyar-se 
el client.

L’objectiu de les reunions amb 
els titulars de les conselleries 
va ser traslladar-los els 
interessos i preocupacions del 
col·lectiu
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FA UNS DIES VAIG IMPARTIR, JUNTAMENT 
AMB LA MEVA COMPANYA DE DESPATX 
CRISTINA MARTÍNEZ, UNA CONFERÈNCIA 
ALS AGENTS COMERCIALS SOBRE LES 
MODIFICACIONS DE CONTRACTE D’AGÈNCIA 
EN EL CURS DE LA RELACIÓ.

Destacàvem que les modificacions 
d’un contracte es poden establir 
en qualsevol moment de la relació 
d’agència, però que hi havia dos 
moments en què aquestes es dona-
ven amb més freqüència: quan es 
produeixen els canvis de cicle eco-
nòmic, el descendent i l’ascendent. I 
en l’actualitat, després de tants anys 
de fase negativa, desitgem tots que 
aviat s’iniciï el nou cicle positiu.
Abans de res recordem el que hem 
dit tantes vegades: un contracte 
d’agència té la mateixa vali-
desa tant si és escrit com si és 
verbal. Per al contracte verbal és 
essencial poder demostrar com és 
la comissió pactada, per la qual 
cosa és molt aconsellable que en 
les factures de comissions figuri el 
coeficient pactat, i no solament la 
quantificació de la comissió. El con-
tracte escrit té a priori l’avantatge 
que recollirà molts més elements, 
però el que és important és que si-
gui un contracte equilibrat per a les 
dues parts, cosa que normalment no 
acostuma a passar. Per això, per a 
un agent comercial és preferible no 
tenir contracte escrit que dispo-
sar-ne d’un que sigui contrari als 
seus interessos, amb el benentès 

que sempre seran aplicables les dis-
posicions de la llei sobre contracte 
d’agència, les quals, en els elements 
de més transcendència, tenen el 
caràcter de normes imperatives i 
són aplicables, fins i tot, enfront 
de clàusules contractuals que les 
infringeixin.

ACCEPTADES PER LES 
DUES PARTS
Tot contracte és modificable en el 
curs d’una relació d’agència. Però 
el que cal tenir present és que 
aquesta modificació únicament serà 
vàlida i exigible en el cas que sigui 
acceptada per les dues parts. Una 
modificació imposada per una de les 
parts però no acceptada per l’altra 
no té cap valor. Aquest tema és molt 
important per raons òbvies. El que 

en els contractes
Modificacions

PER A UN AGENT 
COMERCIAL ÉS 
PREFERIBLE NO TENIR 
CONTRACTE ESCRIT 
QUE DISPOSAR D’UN 
CONTRACTE QUE SIGUI 
CONTRARI ALS SEUS 
INTERESSOS
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s’ha de tenir molt present és que la 
disconformitat d’una de les parts da-
vant la imposició de l’altra ha de ser 
notificada a aquesta per escrit i amb 
justificant de recepció. Una simple 
disconformitat verbal de poc servi-
ria. I també s’ha de tenir present que 
aquesta disconformitat ha d’expres-
sar-se en el moment en què la part 
contrària pretengui implantar-la 
unilateralment o poc després de fer-
ho. Una disconformitat expressada 
quan ja es porten diversos trimestres 
admetent-la tampoc tindrà possibili-
tat de tenir efecte.

Davant qualsevol dubte sobre la 
manera d’actuar en aquests casos, 
aconsellem que els col·legiats facin 
ús del servei jurídic que el Col·legi 
posa a la seva disposició.

CARLOS LARRUMBE
Advocat especialitzat 
en contractes d’agència 
comercial
 

www.lsfabogados.es

d’agència
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L’ÚS DE LES XARXES SOCIALS I, SOBRETOT, 

COM GESTIONEM EN EL DIA A DIA LA NOSTRA 

PRESÈNCIA EN AQUESTES XARXES AFECTA EL 

NOSTRE POSICIONAMENT SEO (SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION –OPTIMITZACIÓ DE MOTORS 

DE RECERCA–). UTILITZAR CORRECTAMENT 

LES ESTRATÈGIES QUE PODEN FER QUE ELS 

CERCADORS ENS COL·LOQUIN ALS PRIMERS LLOCS 

DE LES LLISTES DE RESULTATS QUAN ALGÚ FA UNA 

CONSULTA POT SER CLAU PER AL NOSTRE NEGOCI.

COM GESTIONAR LES TEVES XARXES SOCIALS

El posicionament

SEO
Les xarxes socials ens poden ajudar molt a 
millorar el còmput que els motors de cerca fan 
en el nostre posicionament SEO. El primer pas, 
però, seria preguntar-nos si necessitem estar 
a les xarxes socials. És a dir, la nostra presència 
hauria de tenir un objectiu definit, ja sigui utilitzar 
les xarxes socials com a plataformes de venda o 
fer-les servir només com a canals de màrqueting 
online que donin suport a la nostra estratègia 
web, per exemple. 

Un cop definits els nostres propòsits, hauríem 
de triar la xarxa o xarxes adequades per als 
objectius que ens hem marcat (està el nostre 
target present en aquesta xarxa?) i preveure 
com gestionar en el dia a dia la nostra presència 
en aquesta xarxa, per poder treure’n el màxim 
rendiment.

‘APPS’ QUE ENS FACILITEN LA FEINA

Cada vegada estem presents a més xarxes 
socials, ja siguin professionals, d’informació, 
generalistes, temàtiques, etc. A més, podem 
ser-hi amb perfils molt diferents i personalitzats 
per a cada cas concret, de manera que 
actualitzar-los pot convertir-se en una tasca 
farragosa. Hi ha aplicacions que ens poden 
facilitar aquesta tasca. Aquestes en són algunes.

Hootsuite
La més coneguda. Permet gestionar 
fins a 100 perfils en xarxes socials 
des d’una sola plataforma i crear 
un compte que integri diversos 
membres. Molt útil per organitzar una 
empresa o un projecte i tenir tots els 
components informats i actualitzant 
la xarxa.

Everypost
La que més està creixent en nombre d’usuaris, 
gràcies a la seva senzillesa. Permet crear, publicar 
i emmagatzemar contingut multimèdia de totes 
les teves xarxes socials alhora: Facebook, Twitter, 
Google+, Pinterest, LinkedIn, Tumblr, Flickr, Dropbox 
i fins i tot el teu correu. A més, té la funció 
d’escurçament de text per a Twitter.

TweetAlarm 
Aplicació que t’avisa cada vegada que algú 
esmenta el teu nom, web, empresa, etc., a Twitter. 
Permet seleccionar la freqüència amb què volem 
rebre les alertes: diàriament, setmanalment o 
cada vegada que es publiqui un tuit que inclogui 
algun dels termes que estem seguint. És útil per 
exemple per a un grup de treball: cada vegada que 
mencionis el nom que utilitzeu, tots rebran un avís 
i estaran al dia del que publiquis.

Storify 
És una aplicació de storytelling que 
permet als usuaris explicar una història 
utilitzant el material de les seves 
xarxes. És a dir, pots crear una història 
barrejant els elements que arrosseguis 
al panell de l’aplicació des de Twitter, 
Facebook, Instagram o YouTube.

Seesmic
Similar a MyPad, però 
per a Android. Gestiona 
directament des d’aquesta 
aplicació els teus perfils 
a Twitter i Facebook i 
programa publicacions en 
múltiples xarxes.

Banjo
Combina la gestió de 
perfils a Facebook, Twitter, 
Instagram, Foursquare i 
LinkedIn.
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ELS PUNTS CALENTS DEL SEO

Quan algú fa una consulta a Google, Yahoo! Bing o 
a qualsevol altre cercador mira sempre uns punts 
determinats de la pantalla. Així ho demostren els 
estudis d’eye tracking. Aquests “punts calents” es 
troben a la part superior esquerra de la pantalla, és a 
dir, si la teva empresa, servei o producte no apareix 
en les tres primeres posicions de la recerca, l’impacte 
que tindran serà mínim.

Òbviament hi ha moltes estratègies per intentar 
posicionar-te entre les primeres posicions dels 
cercadors (i moltes empreses que ofereixen aquest 
servei), però no ens serviran de res si els nostres 
continguts no són atractius, originals i estan 
permanentment actualitzats. Per tant, un bon consell 
és començar per aquí: el realment important són els 
continguts que posis al teu web o que comparteixis a 
les xarxes socials; i posar un títol adequat a cada una 
de les pàgines, textos i imatges, ja que és al títol on 
farà clic la persona que ha fet la cerca.

Si els teus continguts són interessants, altres webs 
voldran enllaçar amb el teu, i intercanviar enllaços 
amb altres webs amb molt de trànsit millorarà el 
teu posicionament. Però cal aconseguir enllaços de 
qualitat i que tinguin utilitat per als teus lectors. 

Tenir clar què teclegen els teus clients-usuaris 
potencials a la finestreta del cercador també et 
serà d’utilitat. Pots fer un llistat de les paraules 
mitjançant les quals voldries que els teus llocs 
web apareguessin quan algú les tecleja. Això et 
permetrà saber què espera la gent del teu web i 
t’ajudarà després a intentar posicionar-lo també a 
les xarxes socials i, de retruc, als cercadors.

Google disposa d’un llistat de pràctiques 
prohibides per a SEO. Penalitzaran la teva pàgina 
si utilitzes text o enllaços ocults o tècniques de 
readreçament enganyós o encobriment; si envies 
consultes automatitzades al cercador o carregues 
pàgines amb paraules clau irrellevants; si crees 
diferents pàgines, subdominis o dominis que 
presentin principalment contingut duplicat; o si 
utilitzes pàgines “porta” creades exclusivament per 
a motors de cerca.

CADA VEGADA ESTEM PRESENTS 
A MÉS XARXES I AMB PERFILS 
DIFERENTS I PERSONALITZATS, 
DE MANERA QUE ACTUALITZAR-
LOS POT CONVERTIR-SE EN UNA 
TASCA FARRAGOSA
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Innovació
en salut

L’anomenada BioRegió de Catalunya 
és un sector integrat per més de 480 
empreses –biotecnològiques, farma-
cèutiques, de tecnologies mèdiques 
innovadores i de serveis–, 435 grups 
i 80 centres de recerca, 57 infraes-
tructures tecnològiques i de serveis 
científics, 28 entitats de suport, 19 
parcs científics, 15 hospitals, 9 grans 
infraestructures i 6 centres tecnolò-
gics. En conjunt, el sector ocupa unes 
30.000 persones, de les quals 18.000 
(investigadors i personal tècnic) es 
dediquen a tasques d’R+D. Aquestes 
dades permeten establir comparaci-
ons entre la BioRegió de Catalunya i 
alguns clústers internacionals respec-
te al nombre d’entitats que apleguen.

A la BioRegió catalana, que és el motor 
del sector biotecnològic de l’Estat, no-
més un 16% de les empreses són filials 
de multinacionals, la qual cosa afavo-
reix l’arrelament al territori d’aquest 
teixit altament innovador. Les empre-
ses biotecnològiques catalanes són el 
20,5% del total estatal, però el seu pes 
econòmic és proporcionalment supe-
rior, ja que durant el 2010 van generar 
una facturació total estimada de 5.600 
milions d’euros, xifra que suposa el 
29,4% del total estatal.

CATALUNYA S’HA CONSTITUÏT EN UN CLÚSTER DE PRIMER NIVELL 

PEL QUE FA A RECERCA I INNOVACIÓ EN L’ÀREA DE LA SALUT. 

AQUEST SECTOR POT SER CATALITZADOR DE NOUS PROJECTES, 

PERÒ, TAL COM RECULL EL PLA ESTRATÈGIC DE RECERCA I 

INNOVACIÓ EN SALUT 2012-2015 DEL DEPARTAMENT DE 

SALUT, ENS CAL DESENVOLUPAR EN PARAL·LEL LA INDÚSTRIA 

ASSOCIADA, ACTIVAR LA DEMANDA DE COMPRA PÚBLICA I 

DONAR MÉS VISIBILITAT A LA RECERCA QUE ES FA A CATALUNYA.

Cal tenir en compte, però, que la 
majoria de companyies són molt joves 
i petites –el 37% són microempre-
ses–; que, tot i l’increment de col-
laboracions entre el sector públic i el 
sector privat, manca sinergia publico-
privada; que no hi ha hagut fusions ni 
adquisicions en els darrers dos anys, i 
que la majoria d’entitats han generat 
menys de 5 patents en els deu anys 
avaluats en l’Informe Biocat 2011.

Quant a la internacionalització del 
sector, tot i que un 48% dels grups de 
recerca col·laboren amb entitats dels 
EUA, la presència d’aquestes empre-
ses catalanes al mercat nord-americà 
és només del 10%. I el nombre de 
companyies que té acords de col-
laboració als EUA és encara limitat 
(24%), sobretot tenint en compte que 
es tracta del primer mercat mundial 
de fàrmacs (amb el 50% del volum de 
negoci global).

PUBLICACIONS I CENTRES 
DE REFERÈNCIA
La productivitat científica catalana ha 
augmentat al llarg dels darrers anys, 
tal com es pot comprovar a les bases 
de dades bibliogràfiques. De fet, fent 
una anàlisi de les publicacions d’una 

CATALUNYA, CLÚSTER DE REFERÈNCIA EN RECERCA
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POSICIONAMENT I ORIENTACIÓ 
ESTRATÈGICA
El Pla Estratègic de Recerca i Innova-
ció en Salut 2012-2015 parteix de cinc 
eixos, dels quals derivaran les accions 
que caldrà portar a terme:
· Integrar les polítiques de recerca i 

d’innovació en salut amb les existents 
a Catalunya.

· Invertir eficientment en la recerca 
d’excel·lència en salut.

· Potenciar la BioRegió de Catalunya. 
· Promoure la translació de coneixe-

ment i avaluar l’impacte de la recerca.
· Incentivar la innovació en les organit-

zacions sanitàries.

De les accions dels cinc eixos d’ac-
tuació es deriven, per exemple, els 
següents productes: a) el SIRECS, que 
és el sistema d’informació de la recerca 
en salut a partir del sistema d’informa-
ció universitari UNEIX; b) un polinomi o 
model de finançament per als instituts i 
centres de recerca en salut; c) un mapa 
de la recerca en salut a Catalunya; d) 
els informes Biocat biennals; e) una 
avaluació del retorn social de la recerca 
en salut; f) figures de finançament 
d’investigadors; g) projectes de compra 
pública innovadora; o h) la creació del 
Consell Assessor per a la Recerca i 
Innovació en Salut, entre d’altres.

A finals del 2011 es va portar a terme una anàlisi DAFO 
(debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) de la 
recerca i innovació en salut a Catalunya, amb els següents 
resultats:
•	 Fortaleses: el prestigi i alta productivitat de la recerca 

en salut a Catalunya; un sistema consolidat i madur 
dels instituts i centres de recerca; i la implantació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació als centres 
assistencials.

• Debilitats: la manca d’equitat en el finançament 
d’instituts i centres de recerca, és a dir, una distribució 
no basada en mèrits i resultats; la fragmentació i manca 
de sinergies i col·laboracions entre grups; la carència 
d’informació fidedigna i de línies d’estratègia compartides; 
el finançament no orientat a resultats; i la dificultat a 
transferir coneixement cap a iniciatives empresarials.

• Oportunitats: el mercat europeu i mundial, els mercats 
emergents; l’orientació cap al sector productiu mitjançant 
la innovació; i el guany en visibilitat que es pot atènyer.

• Amenaces: la incertesa econòmica, els competidors 
externs i la incògnita sobre la disponibilitat futura 
d’investigadors i gestors de la recerca i innovació.

Medicina de la Universitat Barcelona, 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’Hos-
pital de Bellvitge i l’Institut Català 
d’Oncologia (ICO), així com la Univer-
sitat Pompeu Fabra (UPF), l’Institut 
Municipal d’Investigació Mèdica i el 
Centre de Regulació Genòmica (CRG). 

El Pla Estratègic de Recerca Biomè-
dica i Innovació 2011-2015 i el Pla 
Estratègic de Recerca i Innovació en 
Salut 2012-2015 del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya 
volen reforçar aquest lideratge dels 
instituts i centres catalans d’investi-
gació sanitària.

d’aquestes bases de dades, en concret 
l’ISI Web of Knowledge, es pot observar 
que les publicacions catalanes inde-
xades representen el 2,35% del total 
mundial i el 7,67% d’Europa (i el 30% 
de l’Estat espanyol). Val a dir que, per 
a altres aproximacions, aquestes pro-
porcions són més reduïdes, el 0,74% i el 
2,64%, respectivament. Això és perquè 
aquestes anàlisis són, com és obvi, molt 
sensibles a les matèries que s’inclouen 
dins el concepte –recerca en salut–.

Les institucions amb més estudis i 
més prestigi internacional del nostre 
país són l’Hospital Clínic, l’Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer (Idibaps), la Facultat de 

LES EMPRESES 
BIOTECNOLÒGIQUES 
CATALANES SÓN EL  
20,5% DEL TOTAL 
ESTATAL, PERÒ EL 
SEU PES ECONÒMIC 
ÉS SUPERIOR, JA QUE 
FACTUREN EL 29,4%

CATALUNYA, CLÚSTER DE REFERÈNCIA EN RECERCA
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APRENDER DE LOS 
CAMPEONES 
(Plataforma Actual)
Pep Marí

Els principis per assolir l’èxit són els 
mateixos per ser el millor pastisser, 
policia, professor o cirurgià que per 
ser el millor futbolista. L’autor, amb 
una dilatada experiència ajudant 
esportistes de primer nivell, va 

exposant les bases de l’èxit a través de simples fórmules 
matemàtiques il·lustrades amb els casos reals d’atletes, 
empresaris, entrenadors, metges, professors i estudiants, 
tot mostrant les fórmules i els secrets dels campions.

VIVIR SIN JEFE  
(Plataforma editorial),
Sergio Fernández

Hi ha moltes persones que desenvo-
lupen treballs com a empleats pels 
quals no senten cap passió; que els 
mantenen només per aconseguir la 
remuneració de final de mes. D’altra 
banda hi ha els emprenedors, persones 
que han posat en marxa una aventura 

empresarial i que solen travessar tot tipus de problemes, 
excessos o dificultats fins a arribar a veure complert el seu 
somni. Aquest llibre aconsella sobre els principals errors 
que cometen amb més freqüència els emprenedors.

EL CLIENTE PONE LAS 
REGLAS
(Empresa Activa)
Lee Cockerell

L’atenció al client pot conduir una 
empresa a l’èxit o al fracàs. Si la seva 
prioritat no és el servei al client, el 
negoci estarà condemnat al fracàs. 
El cliente pone las reglas se centra 

en l’objectiu d’ajudar a servir els clients amb la cohe-
rència, integritat, creativitat i sinceritat requerides. El 
resultat són 39 regles essencials i fàcils de seguir que 
poden millorar el servei en tots els nivells operatius d’una 
companyia.

LA CASA DE LA EFICACIA
(Empresa Activa)
Pablo Maella

Què podem fer per ser més eficaços? 
Per on podem començar per millorar 
la nostra efectivitat amb indepen-
dència de com sigui de desfavora-
ble el nostre entorn? Com podem 
aconseguir els nostres objectius des 

d’una perspectiva realista? La casa de la eficacia aborda 
la qüestió de l’eficàcia individual i tracta de respondre a 
aquestes preguntes. La perspectiva des de la qual es tracta 
el tema és laboral, encara que els seus ensenyaments són 
igualment aplicables a la resta d’àmbits de la vida.

d’una perspectiva realista? 

Lectures

INVERTIR LOW COST  
(Empresa Activa),
Carlos Torres Blánquez

La majoria de la gent pensa que per 
invertir en borsa cal tenir grans ca-
pitals. Aquest llibre mostra 9 estratè-
gies d’inversió a través de la compra 
d’accions, sense importar la quantitat 
de capital que es vulgui invertir. Hi ha 

una estratègia apropiada per a cada tipus d’inversor, des del 
més arriscat fins al més cautelós. En cadascuna d’elles l’autor 
demostra l’evolució que les diferents estratègies han tingut 
en la realitat. Carlos Torres és un inversor resident a Andorra, 
des d’on fa servir la cartera d’inversions dels seus clients.

ELLAS DECIDEN 
(Empresa Activa),
Gemma Cernuda

Més del 80% de les decisions de com-
pra del planeta les prenen les dones, 
però més del 80% de les decisions 
econòmiques mundials les prenen 
els homes. La majoria d’empreses de 
publicitat i directors de màrqueting 

són homes que no saben comunicar els seus productes i 
serveis als seus principals clients: les dones. Aquest llibre 
vol conscienciar tot aquell que vulgui vendre alguna cosa 
que aprengui a comunicar amb un llenguatge que apel·li a 
les emocions i la manera de ser de les dones.

són homes que no saben comunicar els seus productes i 
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Espanya és el segon país amb 
més inversió a Xile, una de les 
economies més obertes del món 
(comparable amb Singapur) i el 
país amb més acords comercials 
del món (59).

Per la seva part, les empreses 
xilenes es troben entre les que 
més inverteixen a l’exterior i el seu 
interès per Espanya és creixent. 
El 2012 els intercanvis comercials 
entre Espanya i Xile van generar 
unes importacions de 1.236 milions 
d’euros i unes exportacions de 
1.071 milions. El primer semestre 
del 2013 aquestes dades es van 
traduir en unes importacions de 882 
milions d’euros i unes exportacions 
de 616 milions.

La presència d’empreses espanyoles 
ha experimentat un gran creixement 
a Xile, i s’espera una consolidació 
d’aquesta tendència a causa del 
procés d’unificació de mercat en els 
països agrupats en l’Aliança del Pací-
fic (Xile, Perú, Colòmbia i Mèxic).

Al seu informe semestral de perspecti-
ves, l’Organització per a la Cooperació i 
el Desenvolupament Econòmic (OCDE) 
va determinar que Xile seria el país 
amb el creixement més gran d’entre 
els 34 membres d’aquest organisme 
l’any 2012, amb un augment del PIB del 
5,2%. Per al 2013, aquestes mateixes 
previsions mantenien Xile a la primera 
posició, amb un ascens del 4,6% del 
PIB i, de nou, el 2014 amb l’esperada 
recuperació i un pujada del 5,4%.

POSSIBLES RISCOS
Xile està en ple creixement econòmic i 
està al centre dels intercanvis entre Eu-
ropa i Amèrica. Està desenvolupant les 
seves infraestructures i presenta una 
elevada demanda de béns de consum i 
d’equipament de tot tipus. No obstant 
això, l’OCDE adverteix que el seu crei-
xement econòmic depèn fonamental-
ment de la demanda mundial, especial-
ment de la Xina, principal mercat de les 
matèries primeres nacionals. L’eventual 
reducció de l’estímul monetari dels 
EUA va provocar una baixa temporal 
dels fluxos de capital en alguns mercats 
emergents a mitjans d’any i va posar les 
monedes sota pressió. En aquest sentit, 
l’OCDE estima que Xile està relativa-
ment ben posicionat per fer front a les 
conseqüències que deixaria aquesta 

XILE HA EXPERIMENTAT UN CREIXEMENT NOTABLE ELS ÚLTIMS ANYS, 
ALHORA QUE HA AUGMENTAT EL NOMBRE D’EMPRESES ESPANYOLES 
PRESENTS AL PAÍS. S’ESTIMA QUE AL VOLTANT DE 1.500 FIRMES 
ESPANYOLES TENEN PRESÈNCIA A TERRES XILENES, AMB INTERESSOS 
EN ELS SECTORS DE LES INFRAESTRUCTURES, L’ENERGIA I ELS 
SECTORS FINANCER, TURÍSTIC I IMMOBILIARI, PRINCIPALMENT.

EL PAÍS AMB MÉS ACORDS 
COMERCIALS DEL MÓN

Xile
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CONSOLAT 
GENERAL DE XILE A 
BARCELONA:

Carrer de Casp, 33
08010 Barcelona

Tel. 93 318 85 86

AMBAIXADA DE XILE:
Lagasca, 88, 6a planta
28001 Madrid
Tel. 91 431 91 60
echile.espana@minrel.gov.cl

AMBAIXADA D’ESPANYA:
Av. Andrés Bello, 1895
Providencia
Santiago de Xile
Tel. des d’Espanya:  

(00 56 2) 2235 27 54 / 55 / 61
emb.santiagodechile@maec.es

CAMBRA HISPANOXILENA 
DE COMERÇ, INDÚSTRIA, 
CULTURA, ESPORTS I 
TURISME:
Seu a Madrid (provisional):
Paseo de la Castellana, 164
28046 Madrid
Tel. 91 788 57 21 

Seu a Santiago de Xile: 
Alonso de Córdova, 5495

Las Condes

D
A

D
ES

 D
’IN

TE
RÈ

S

 SUPERFÍCIE DE XILE: 
756.950 km2

 POBLACIÓ: 
16.746.491 hab. 

 CAPITAL: 
Santiago de Xile

 IDIOMES OFICIALS: 
Castellà

 MONEDA: 
Peso xilè

política: “El principal risc intern prové 
persistentment de la forta la demanda 
interna i d’un mercat laboral ajus-
tat, encara que el ritme més lent de 
l’activitat l’any 2013 ha disminuït en 
gran mesura els riscos inflacionistes”, 
conclou l’organisme internacional. 

“Després d’un període de fort creixe-
ment econòmic, la demanda interna, 
especialment la inversió, mostra 
signes de refredament i els mercats 
d’exportació segueixen sent febles. 
La confiança del consumidor i el 
creixement dels salaris han començat 
la tendència a la baixa, tot i que les 
vendes al detall resisteixen”, indica 
l’organització.

DESIGUALTAT SOCIAL
Un dels problemes ineludibles al qual 
haurà de fer front el govern de la 
socialista Michelle Bachelet, que va 
accedir recentment a la presidència de 

Xile, serà acabar amb les desigualtats 
al país. I és que, malgrat els espec-
taculars creixements del PIB que ha 
experimentat en els últims anys, Xile 
és el país de l’OCDE on les desigualtats 
i les divisions socials són més grans.

Així, el coeficient Gini de desigualtat 
(l’estàndard que es fa servir per fer 
aquestes comparacions) és de 0,5 
a Xile, mentre que en el conjunt de 
l’OCDE és 0,31 i a la UE, de 0,29 . Si es 
comparen les dades amb les dels seus 
veïns llatinoamericans que estan dins 
d’aquest organisme, no semblen tan 
greus, però això tampoc representa 
un consol: Argentina (0,46), el Brasil 
(0,55). El Panorama Social 2013 de la 
Comissió Econòmica per a Amèrica 
Llatina i el Carib (CEPAL) publica 

l’índex d’altres països veïns: Colòmbia 
(0,53), el Perú (0,44), Veneçuela (0,4) i 
l’Uruguai (0,38).

La despesa pública xilena és la tercera 
més escassa de l’OCDE, amb el 10,2% 
(la mitjana és del 21,9%). Dades de 
la CEPAL conclouen que la despesa 
pública social de Xile és menor que la 
de països com Cuba, Veneçuela, Costa 
Rica, l’Uruguai, Argentina i el Brasil. 
De totes maneres, l’OCDE destaca que 
l’augment de les erogacions socials 
xilenes dels últims anys ha estat subs-
tancialment més gran que l’evolució de 
la mitjana dels seus membres.

XILE ESTÀ EN PLE CREIXEMENT ECONÒMIC I ESTÀ AL 
CENTRE DELS INTERCANVIS ENTRE EUROPA I AMÈRICA

L’illa de Pasqua pertany a la regió de 
Valparaíso i forma part de les anomenades 
“Illes esporàdiques xilenes”
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La Cambra Hispanoxilena de Comerç, Indústria, Cultura, 
Esports i Turisme està preparant una jornada a Espanya 
(Madrid) per analitzar l’escenari econòmic de Xile per a 
l’any 2014. El president d’aquesta Cambra, Carlos Morales 
Sánchez, va viatjar el passat mes de març a Xile per constatar 
els canvis que està posant en marxa nou govern de Michelle 
Bachelet i va resumir així les seves impressions: “Els projectes 
miners que estaven esperant o simplement aturats per 
diversos motius s’han començat a resoldre, cosa que ens fa 
preveure un començament de nous projectes, tant en l’àmbit 
energètic, com en l’àmbit miner (…) La mineria no és només 
extracció de mineral, sinó que principalment és la indústria 
auxiliar que està al seu costat, la qual és una gran oportunitat 
per a l’empresa espanyola (construcció, obres civils, energia, 
maquinària, serveis-alimentació, seguretat, comunicacions i 
assegurances, entre d’altres). També en aquest sentit estem 
preparant una jornada a Espanya per donar a conèixer la 
indústria auxiliar de la mineria amb especialistes xilens en la 
matèria, per al mes de maig”.

“Sense cap dubte –continua Morales–, la cartera de 
Transports del nou govern és important per a les empreses 
espanyoles molt especialitzades en diverses àrees (metro, 
carreteres, ports, ferrocarrils...), que optaran a importants 
projectes. Estarem parlant contínuament amb ells, per 
buscar sinergies i aprofitar l’especialitat de les nostres 
empreses”.
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Pel que fa al nivell de renda per càpita, 
el de Xile suposa el 60% de la mitjana 
de l’OCDE, i més d’un de cada quatre 
xilens diuen que no poden comprar 
prou menjar. Així i tot, la renda per 
càpita de Xile és la més alta de l’Amè-
rica Llatina.

Parc Natural de les Torres del Paine

COACB_30.indb   19 23/05/14   10:58



20 / COMERÇ & GESTIÓ

panoramaentorn

EL COL·LECTIU D’AGENTS COMERCIALS HA POSAT EN MARXA EL SEU PLA 
ESTRATÈGIC PER AL PERÍODE 2014-2016, QUE PREVEU, ENTRE ALTRES 
FITES, LA CREACIÓ DE MÉS DE 1.000 LLOCS DE TREBALL EN ELS PROPERS 
DOS ANYS. AQUEST PLA ÉS UN FULL DE RUTA ON ES PROPOSEN MESURES 
IMPORTANTS PER FER CRÉIXER EL SECTOR ECONÒMIC I COMERCIAL CATALÀ, I 
ELS SEUS RESULTATS ES PRESENTARAN EL 2016.

OBJECTIU: 
En aquests anys, el centre formatiu 
del sector formarà més de 2.000 
agents comercials professionals en 
matèries de màrqueting i vendes, 
fet que acreditarà les seves compe-
tències per exercir la professió.
ACCIONS: 
- Convenis amb les principals uni-
versitats catalanes.
- Col·laboracions amb els depar-
taments de promoció econòmica 
d’Ajuntaments. 
- Organització de cursos i conferèn-
cies gratuïtes en diferents àmbits.

OBJECTIU: 
Es donarà feina a més de 1.000 pro-
fessionals comercials a través del 
portal exclusiu del sector: www.
comercial-jobs.com. 
ACCIONS: 
- Formació contínua i constant de 
l’agent comercial.
- Potenciació de la plataforma 
d’ofertes de feina a nivell europeu.

L’aplicació del Pla Estratè-
gic dels agents comercials 
pretén fomentar la professió 
comercial, el treball autònom 
i l’emprenedoria com a ele-
ment bàsic per a la creació 
d’ocupació que, alhora, ha 
de contribuir a la reactivació 
econòmica. 

El Col·legi, com a corporació 
de dret públic amb persona-
litat jurídica pròpia, con-
tribueix en assolir aquests 
objectius a mitjà i llarg 
termini. Però per tal d’asso-
lir-los és imprescindible la 
col·laboració i el suport del 
Govern per posar en marxa 

actuacions conjuntes que 
permetin a l’economia ca-
talana garantir la seva com-
petitivitat, el seu progrés i 
el creixement de l’ocupació. 
En el mateix sentit, cal 
reforçar les mesures de 
lluita contra la morositat que 
tant afecta el sector, així 

com establir-ne de noves que 
afavoreixin un volum més gran 
de circulant per a la creació de 
noves empreses. Només entre 
tots contribuirem a la recupe-
ració econòmica del país.
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OBJECTIU 2: 
Més de 100 projectes seran coor-
dinats i assessorats per experts 
en gestió empresarial que faran 
diagnòstics de viabilitat de pro-
jectes dels col·legiats. 
ACCIONS: 
- Programa d’ajut a la consolida-
ció del treball autònom a Catalu-
nya en col·laboració amb el De-
partament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTIU 1: 
En dos anys, més de 700 agents 
comercials autònoms es donaran 
d’alta com a col·legiats, a més dels 
que ja hi són, per formar part d’una 
entitat que representa i defensa els 
seus interessos. 
ACCIONS: 
- Presència i potenciació de la 
col·legiació als mitjans de co-
municació i a les xarxes socials; 
accions de conscienciació. 
- Acompanyament i assessora-
ment individual en projectes. 

OBJECTIU: 
S’acompanyarà, assessorà i fa-
cilitarà el finançament a més de 
100 nous projectes empresarials 
engegats pels col·legiats.
ACCIONS: 
- Accés al finançament de projec-
tes mitjançant línies específiques 
amb l’Institut Català de Finances 
i entitats bancàries. 
- Línies de crèdit i finançament 
que oscil·len entre els 10.000 i 
els 10 milions d’euros. 
- Incorporació de quotes d’ingrés 
reduïdes per als menors de 35 
anys que tenen un projecte.

OBJECTIU 1: 
En els propers anys 2014-2016, la 
xifra de col·legiats que exporta-
ran els seus serveis i productes a 
altres mercats serà del 75%.
ACCIONS: 
- Potenciació de la comissió inter-
nacional del Col·legi.
- Acords de col·laboració amb les 
principals institucions i organis-
mes del sector que faciliten la 
introducció de productes i serveis 
a altres països. 

OBJECTIU 2: 
El Col·legi ajudarà a 500 empre-
ses i professionals a obrir-se a 
altres mercats.
ACCIONS: 
- Missions comercials i directes a 
països de tot el món.
- Increment dels consolats co-
mercials a les principals ciutats 
europees (Viena, Milà, París, 
Berlín, Frankfurt, Amsterdam, 
Atenes, Nicòsia...), on els col-
legiats poden reunir-se i tancar 
acords amb empreses i proveï-
dors estrangers.

OBJECTIU 2: 
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En el conjunt del 26% d’agents 
comercials que ha notat una certa 
recuperació, coincideixen els del 
sectors d’articles per a la llar i d’oci 
i els del sector de serveis, amb un 
18% cadascun. Els segueixen els del 
sector de tèxtil i complements i el 
de químics, amb un 12% cadascun 
(veure gràfic 1).

Tal com es desprenia de l’estudi del 
2008, l’inici de la crisi econòmica 
no era l’únic inconvenient amb què 
es trobaven llavors els professionals 
comercials. Per a un 54%, l’aparca-
ment i la mobilitat representaven 
els principals problemes en l’àmbit 
comercial, molt per sobre de la moro-
sitat o la baixada de les vendes. Però 
la que fa sis anys era la principal pro-
blemàtica per al col·lectiu, ara ho és 
només per a un 15% dels col·legiats. 
Ha canviat, doncs, la prioritat per 

als agents comercials. Avui dia, i en 
els anys que portem de crisi, el 36% 
afirma que la baixada de vendes és 
la principal problemàtica amb què es 
troben a l’hora d’exercir la seva tasca 
diària (veure gràfic 2). En segon lloc, 
un 26% hi situa la problemàtica de la 
morositat. 

MOROSITAT
La morositat sempre ha estat un 
dels factors de risc de la professió 
comercial, i ja a l’estudi del 2008 es 
notava un augment de la morositat, 

sobretot als sectors d’alimentació, 
construcció i ferros. Actualment, el 
56% dels col·legiats afirmen que es 
troben més casos de morositat que fa 
sis anys. Els sectors més afectats per 
la morositat són el d’articles per a la 
llar (24%), tèxtil (14%) i serveis (13%), 
en què s’hi inclouen, per exemple, els 
professionals que es dediquen a les 
arts gràfiques o a la venda de serveis 
a qualsevol empresa o entitat (veure 
gràfic 3).

Per últim, com a previsió per al 2014, 
un 58% dels comercials enquestats 
es mostren optimistes pel que fa a 
l’evolució de les vendes i preveuen 
incrementar-les; un 34% creu que 
aquestes ni augmentaran ni disminu-
iran, simplement es quedaran igual 
que les del 2013; mentre que només 
un 8% pensa que les seves vendes 
baixaran (veure gràfic 4).

PRIMERA ENQUESTA COMPARATIVA  
DEL SECTOR

6 de cada 10 
agents comercials 
continuen notant 
la crisi

UN 56% DELS AGENTS COMERCIALS RECONEIXEN QUE CONTINUEN NOTANT 
ELS EFECTES DE LA CRISI EN LA SEVA ACTIVITAT DIÀRIA, SEGONS LA PRIMERA 
ENQUESTA COMPARATIVA DEL SECTOR A CATALUNYA, ELABORADA PEL COL·LEGI 
OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS. EN CANVI, EL 26% DIU ESTAR NOTANT UNA 
CERTA RECUPERACIÓ, MENTRE QUE UN 18% AFIRMA QUE ES TROBA EN LA 
MATEIXA SITUACIÓ QUE ABANS QUE COMENCÉS LA CRISI.

EL 2008 LA PRINCIPAL 
PROBLEMÀTICA DELS 
COL·LEGIATS ERA 
L’APARCAMENT I LA 
MOBILITAT; AVUI HO ÉS LA 
BAIXADA DE LES VENDES
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PER AL 2014, UN 58% DELS COMERCIALS 
ES MOSTREN OPTIMISTES PEL QUE FA A 
L’EVOLUCIÓ DE LES VENDES I PREVEUEN 

INCREMENTAR-LES

SECTORS 
QUE S’ESTAN 
RECUPERANT
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PRINCIPALS 
PROBLEMÀTIQUES 
AL SECTOR. 
COMPARATIVA 
2008-2013 

LES DADES

Altres

Baixada 
de vendes

Morositat

Mobilitat i 
aparcament

23%

24%

36%

26%

15%

12%

10%

54%

2013

2008

ET TROBES ARA 
AMB MÉS CASOS 
DE MOROSITAT 
QUE FA 6 ANYS?

Sí

56%

No

32%

Igual

12%

Baixar les 
vendes

Incrementar  
les vendes

Igualar  
les vendes

34%

8%

58%
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PREVISIÓ 
PER AL 2014
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13%

11%
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conversem amb… entorn

HA CANVIAT TANT EL PERFIL D’AGENT COMERCIAL COM SUGGEREIXEN 

ELS ESTUDIS RECENTS? COM I FINS A QUIN PUNT HA EVOLUCIONAT LA 

PROFESSIÓ EN LES ÚLTIMES DÈCADES? QUÈ NO HA CANVIAT MALGRAT LA 

INTRODUCCIÓ DE NOVES EINES, TECNOLOGIES I CANALS DE VENDA? EN 

PARLEM AMB RICARD MARTÍ I ENRIC MONFÀ, DOS COL·LEGIATS SÈNIORS, I 

AMB ISAAC BOSCH, UN JOVE COL·LEGIAT QUE TÉ LA SEVA PRÒPIA EMPRESA. 

Isaac Bosch: Vaig crear la meva 
primera empresa, com a autònom, 
quan tenia 20 anys (fa 12 i escaig). 
Quan engegues una aventura em-
presarial, acabes fent de comercial 
encara que no et vegis a tu mateix 
com a tal. De fet, jo tenia un doble 
vessant d’informàtic i financer i vaig 
trigar a col·legiar-me com a agent 
comercial precisament perquè em 
va costar prendre consciència de la 
importància d’aquesta tasca que es-

Ha canviat 
tant el món

tava portant a terme com a comercial. 
Em vaig adonar que, en el mercat de 
la tecnologia, algú amb perfil tècnic 
que també sàpiga portar la relació 
amb el client i vendre està molt ben 
valorat. Això em va fer reenfocar la 
meva trajectòria professional cap al 
comerç electrònic i els nous canals de 
venda online, però intentant aplicar 
les mateixes estratègies de venda de 
tota la vida. Ara treballem desenvolu-
pant el sistema comercial a Internet 

tant de multinacionals com de pimes. 
No obstant això, insisteixo en què ha 
canviat el canal de venda i les eines 
que utilitzes per fer-la, però no les 
estratègies comercials de tota la vida, 
les que segurament també fèieu servir 
vosaltres. Òbviament, el canal online 
té les seves particularitats: un error es 
pot pagar molt car a nivell reputacio-
nal a causa de la rapidesa amb què es 
propaga a les xarxes socials; tens tota 
aquesta terminologia anglesa, com ara 

de la venda?
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el drop shipping, per exemple, que és 
una tendència en e-commerce…
Ricard Martí: I per què utilitzem 
tantes paraules en anglès?
Isaac: Perquè es ven més fàcilment el 
concepte i perquè els que encunyen 
els nous termes acostumen a ser els 
anglosaxons. Aquí, el que fem és 
copiar.
Enric Monfà: Jo vaig canviar d’em-
presa diverses vegades. Una d’elles 
era una companyia alemanya que va 
voler entrar a Espanya amb noves 
representacions de maquinària tèxtil 
per a tintoreria, estampació i acabats. 
Buscaven tècnics comercials i jo, en 
aquella època, treballava com a direc-
tor tècnic d’una empresa espanyola 
que era la seva competència directa. 
Vaig anar-hi a fer una entrevista de 
feina i es van sorprendre moltíssim 
quan els vaig dir que no parlava ni 
anglès ni alemany. Però vaig poder 

Isaac Bosch Monistrol és col·legiat 
i consultor en comerç electrònic 
i negocis online i desenvolupa les 
tasques comercials de la seva 
pròpia empresa.
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arribar a un acord amb ells: si em 
garantien feina i un sou fix, jo em 
comprometia a aprendre anglès en 
un any. Estem parlant dels voltants 
de l’any 1970, i amb això el que vull 
dir és que un té una preparació i 
uns estudis però, al final, s’ha d’anar 
movent segons com se li presenten les 

coses. Al fil del que comentava l’Issac 
sobre ser informàtic i financer i acabar 
fent de tècnic comercial: a mi ja em 
passava; quan treballava de director 
tècnic, els comercials deien “Per a 
aquesta visita, que vingui l’Enric, que 
és el tècnic i és qui sap explicar com 
funcionen les màquines”. Total, que 
ells anaven cobrant comissions del 
que jo els ajudava a vendre, mentre 
que jo sempre cobrava el mateix. 
Em vaig cansar d’aquella situació, 
vaig decidir canviar de feina i fer-me 
agent comercial. Com a autònom, i 
fent de representant d’aquella firma 
alemanya, un dia l’empresa va dir que 
marxava d’Espanya perquè el negoci 
no els era rendible, però que nosaltres, 
si volíem, ens el podíem quedar. I això 
és el que vaig fer, quedar-me amb la 
representació.
Ricard: Parlant de canvis... Jo era 
administratiu i vaig començar de 
comercial en el món del tèxtil per una 
casualitat. Era l’any 1958 i llavors, 
més que el representant, existia la 
figura del viatjant, que passava dos o 
tres mesos fora de casa. La persona 
que viatjava per tot el nord d’Espa-
nya va marxar de l’empresa i, d’un 
dia per l’altre, em van demanar si 
podia anar-hi jo. A la tornada vaig fer 
números i vaig veure que, tot i que el 
sou era més baix, amb les comissions 
acabava fent més diners. En aquella 
època hi havia moltes empreses de 
teixits i de gènere de punt a Sabadell, 
Terrassa… Catalunya n’era pionera. 
Anaves per Espanya i deies que por-
taves gènere català i sempre et tenien 
alguna deferència. Jo vaig començar 
a viatjar en l’època que encara es 
feia en tren. Llavors amb 3 mostraris 
i tres viatjants es cobria tot Espanya. 

Quan ja va ser econòmicament viable 
confeccionar més mostraris, es va 
passar de la figura del viatjant a la del 
representant (i llavors ja érem com a 
mínim 17), i el viatjant va passar a ser 
un supervisor de vendes.  
Isaac: Com deia abans, hi ha coses 
que no han canviat: jo també agafo el 

cotxe i em faig 2.500 km en tres dies 
quan estic obrint mercat. I tu, Ricard, 
vas començar a viatjar en tren i jo 
ara agafo l’AVE molt sovint… Hi ha 
moltes coses que no canvien. Això sí, 
ara tens uns mitjans tecnològics que 
et permeten muntar un espectacle 
comercial que abans no era possible. 
Però al final, fins i tot a la persona a 
qui li venc coses online, li haig d’aca-
bar fent la visita comercial per tal de 
tancar els acords. Qualsevol venda 
que superi certa quantitat de diners 
no la pots tancar sense que hi hagi 
una trucada de telèfon o una reunió 
o les dues coses. I encara vaig amb 
carpetes i papers per mostrar certes de la venda?

RICARD MARTÍ: 
“L’ANY 1958, AMB TRES MOSTRARIS I TRES 
VIATJANTS QUE ENS DESPLAÇÀVEM EN TREN, 
ES COBRIA TOT ESPANYA”
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coses. Això sí, les eines informàtiques 
i tecnològiques et permeten desenvo-
lupar més ràpidament el teu perfil i el 
teu negoci.
Ricard: És que abans, per anar en 
tren a Madrid sorties a les 10 de la nit 
i hi arribaves a les 8 del matí. O mar-
xaves dos o tres mesos de viatge i no 
podies portar a sobre diners com per 
viure tantes setmanes (llavors no hi 
havia targetes de crèdit), de manera 
que viatjaves amb cartes de crèdit 
bancàries i els diners que portaves 
els duies en un butxaqueta cosida 
per l’interior del pantaló... Per molta 
transformació que hi hagi hagut des 
dels anys 60, la venda és venda, i t’hi 
has de trobar a gust.

Isaac: La capacitat comercial hi ha 
qui la té i hi ha qui no la té. Crec 
que el sistema educatiu d’aquest 
país hauria d’oferir la possibilitat de 
desenvolupar aquesta capacitat. Seria 
útil per a molta gent que té un perfil 
tècnic i que treballa en tasques de 
manteniment, per exemple. Els anglo-
saxons això ho tenen més clar: fins a 
l’última persona de l’equip hauria de 
tenir la capacitat de vendre. 
Ricard: Abans, el comercial que no 
es formava a si mateix fracassava. Si 
treballaves a la confecció i li estaves 
intentant vendre alguna cosa a un 
sastre havies de dominar el tema i 
fer servir la paraula adequada per a 
cada cosa. L’Enric venia perquè sabia 
molt bé com estava fet el que estava 
venent…
Enric: I donava servei postvenda i de 
recanvi. Jo no era mecànic, però era 
imprescindible fer-ho, perquè tothom 
té competència. Molts compradors 
miren el preu i no la qualitat, i aquest 
servei postvenda era el que feia que 
els clients s’adonessin que valia la 
pena el preu que pagaven.
Ricard: Tu, Isaac, et mous només per 
Espanya?
Isaac: De moment, sí. Hem fet un 
parell d’intents per introduir-nos a Lla-
tinoamèrica des d’aquí, tenint in situ 
tant la producció com la venda (amb 

una representació) per no haver de 
desplaçar-nos més del necessari. 
També ho intentarem a França, on 
som la versió econòmica d’Europa, 
però en qüestió de preus nosaltres 
hem fet un gir radical, perquè hem 
tingut un tipus de client molt dolent 
per culpa del preu, que et marca 
quina és la teva tipologia de client. 
Ara per menys de certa quantitat no 
ens hi posem.
Ricard: Quina quota de mercat li ha 
tret el comerç online al físic? Deien 
que podia estar al voltant del 25%.
Isaac: Però no és exacte dir que l’hi 
ha tret al comerç tradicional, perquè 
moltes botigues online també tenen 
botiga física.

Ricard: Però no és el cas del petit 
comerç.
Isaac: Bé, nosaltres tenim com a cli-
ent una empresa familiar, amb tres 
persones treballant-hi, que arriben 
a facturar mig milió d’euros al mes 
amb venda online. 
Ricard: Jo tinc nétes una mica 
grans que fan això d’anar a una 
botiga física, apuntar les dades 
de l’etiqueta del que volen i mirar 
d’aconseguir-ho més barat per 
Internet…
Isaac: De vegades, el problema de 
la botiga física és que no pot fer 
rebaixes per política comercial de 
marca, ja que algunes no volen que 
el seu producte es vengui per sota 
d’un determinat preu.
Ricard: Però també hi ha marques 
que venen al seu web amb des-
comptes respecte als preus de la 
botiga física…
Isaac: De vegades és una simple 
qüestió de donar sortida a estocs. O 
es tracta de tirades fabricades ex-
pressament per vendre en un canal 
determinat. No sempre els comerços 
electrònics més barats són els que 
funcionen. En la venda tradicional 
utilitzes molt la psicologia: arribes 
a un lloc; captes el client; li mires 
la camisa i la marca del rellotge per 
saber quin és el seu poder adquisi-

ISAAC BOSCH:
“EL SISTEMA EDUCATIU D’AQUEST PAÍS HAURIA 
D’OFERIR LA POSSIBILITAT DE DESENVOLUPAR LA 
CAPACITAT COMERCIAL DE LA GENT”

conversem amb… entorn

ENRIC MONFÀ

Enric Monfà pertany a l’Agrupació de Sèniors 
del Col·legi. És enginyer industrial i va 
treballar per a diverses empreses vinculades 
als sectors de la maquinària i la tecnologia.

tiu; fas quatre preguntes, mires com 
obre els ulls l’interlocutor… I així ja et 
fas una idea de com t’anirà la venda. 
Doncs en l’e-commerce es pot fer la 
transposició de tot això: normalment 
compres a les botigues online que et 
transmeten certes sensacions i emo-
cions en els primers instants, abans 
fins i tot que decideixis què faràs. 
Nosaltres, quan desenvolupem un 
projecte a Internet intentem partir de 
les mateixes premisses que s’utilitzen 
en una venda normal: que m’atenguin 
bé, que m’assessorin… Com a com-
prador, et sentiràs millor en aquells 
webs que tenen un bon cercador, 
un bon filtre i que et fan les pregun-
tes adequades. Ara mateix, els de 
Zalando estan marcant una tendència 
molt forta a l’hora d’aplicar filtres i fer 
preguntes. A Amazon, cada botó que 
t’hi trobes està estudiat des del punt 
de vista psicològic.
Ricard: L’altre dia em demanaven 
40 euros per canviar el vidre d’un 
mirall retrovisor del cotxe. El meu fill 
m’ho va comprar en un moment per 
Internet…
Isaac: Amb les impressores domèsti-
ques 3D, potser en un futur, no el vi-
dre, però sí el suport del retrovisor te’l 
fabricaràs a casa: entraràs a la pàgina 
web de la Volkswagen, compraràs el 
plànol del retrovisor i te l’imprimiràs 
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a casa. Al mercat hi ha software lliure 
per a aquestes impressores, doncs 
també hi haurà hardware lliure que 
et permetrà muntar-te un televisor a 
partir d’un kit. 
El que no podem és ofuscar-nos amb 
aquestes novetats i pensar “Ja no 
podré tornar a vendre res de plàstic”. 
Si anem a una altra tendència el que 
hem de fer és senzillament detectar 
noves necessitats. Potser la solu-
ció serà aquesta: posar-se a vendre 
plànols.
La maquinària que fa servir una tinto-
reria segueix sent la mateixa, però hi 
ha qui la sap vendre d’una altra mane-
ra i et ve a casa a buscar-te la roba, o 
qui no es limita a un horari comercial 
que no és útil per a la gent que tre-
balla. Jo, per exemple, pago molt més 
per la neteja dels vestits per poder 
recollir-los a les quatre de la matinada, 
ja que moltes vegades el que faig és 
passar a recollir-los camí de l’estació 
per anar a buscar l’AVE.
Enric: Això és com el que va passar 
amb els telèfons mòbils per a cotxes. 

Els primers que van sortir al mercat 
valien 500.000 pessetes. Hi ha qui els 
vam comprar, perquè els necessità-
vem per als desplaçaments, però no hi 
havia cobertura i tot eren problemes. 
Al cap de poc temps, el que dèiem, 
ja van sortir innovacions que el van 
deixar obsolet quan ni tan sols havies 
amortitzat la inversió.
Isaac: Per això ens serà molt útil la 
tecnologia de les impressores 3D. 
Segurament, acabarem comprant 
plànols i imprimint-nos nosaltres ma-
teixos les coses a casa. Això farà que 
estiguem contínuament canviant les 
coses (et podràs passar el dia impri-
mint diferents caràtules de mòbil). Al 
final, potser aquest concepte de tornar 
a fer-nos les coses pot acabar sent 
beneficiós a Europa i els Estats Units 
(en aquest cas, el gran perjudicat seria 
la Xina). Tot ho veiem com un atac 
contra el nostre ecosistema sense te-
nir en compte que ja feia anys que ens 
l’havíem venut a l’Àsia, que es d’on 
ve ara tota la maquinària. Sempre hi 
haurà coses per vendre.

Ricard Martí Bosacoma pertany a 
l’Agrupació de Sèniors del Col·legi. 
Va començar en el món de la venda, 
dins el sector del tèxtil, l’any 1958, 
quan als comercials se’ls coneixia 
com a “viatjants”.
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LA PLATAFORMA DE NETWORKING AGENTS & BROKERS S’INSTAL·LA UN ANY MÉS 

AL BIZBARCELONA, EL SALÓ DE LES SOLUCIONS PER A PIMES I EMPRENEDORS 

QUE TÉ LLOC AL RECINTE FIRAL DE MONTJUÏC ELS DIES 4 I 5  DE JUNY. 

L’espai de negocis, impulsat pel Col·legi 
Oficial d’Agents Comercials, té com a 
objectiu oferir solucions a emprenedors 
i empreses, tot posant en contacte 
l’oferta i la demanda, així com establir 
noves vies de col·laboració i nous mo-
dels de negoci. 

Novament, les pantalles i les cente-
nars d’ofertes publicades tenen tot el 
protagonisme de l’espai i són el punt 
d’atracció dels emprenedors. Visitants, 
col·legiats i participants poden establir 
contactes professionals i inserir ofertes 
de feina i projectes al moment i gratuï-
tament. 

La participació d’Agents & Brokers 
inclou també un estand expositor 
durant els dos dies de celebració, una 
zona d’assessorament professional i 
una conferència sobre màrqueting i 
vendes impartida per l’Escola Superior 
de Vendes (ESVEN).

A la darrera edició, el BizBarcelona va 
comptar amb més de 12.000 visitants, 
entre pimes, autònoms i emprenedors, 
i el networking Agents & Brokers va 
agrupar més de 500 ofertes de feina i 
projectes de negoci en només un matí.
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S 4 I 5 DE JUNY DE 2014

PALAU 1 DE FIRA DE BARCELONA
(BIZBARCELONA)

‘NETWORKING’ AGENTS & BROKERS

4 DE JUNY (de 10 a 14 hores)
Plataforma de contactes professionals entre 
empreses i agents comercials.

CONFERÈNCIA DE MÀRQUETING I VENDES

5 DE JUNY (de 13 a 14 hores – Sala 3)
“Creació del teu nou projecte: 3 claus per guanyar 
clients des del primer moment”.

ASSESSORAMENT

4 I 5 DE JUNY (de 10 a 19 hores)
Professionals de l’àmbit comercial i vendes 
t’assessoraran gratuïtament en el teu projecte.

ESTAND AGENTS & BROKERS

4 I 5 DE JUNY (de 10 a 19 hores)
Descobreix fins on pot arribar un professional 
comercial a l’estand B201.

MÉS INFORMACIÓ:
Dates: dimecres i dijous (4 i 5 de juny) 
Lloc: Palau 1, recinte firal de Montjuïc (Fira de Barcelona)  
Preu: gratuït per a col·legiats (15 € in situ // 12 € online) 
Més informació: www.agentsbrokers.net

AGENTS & BROKERS – BIZBARCELONA 2014

en un matí

Màxim de 
contactes Col·labora:
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JOAN ESCORTELL. 

VOLUMBAGS 
“El balanç és molt positiu: 
hem atès molts clients nous 
i la nostra pròpia clientela. 
Aquest tipus d’iniciatives 
són molt importants per 
a nosaltres perquè en un 
mateix lloc concentrem una 
única oferta”.
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MIREIA MARTÍNEZ. 

AMARCO
“Sabem que Expopell 
és un showroom 
molt regional, i estem 
contents perquè són 
clients que si vénen aquí 
compren més que no 
visitant-los nosaltres”.

JOSÉ SÁNCHEZ. MAVI 

ARTÍCULOS DE VIAJE
“Coneixíem Expopell 
i hem decidit provar 
en aquesta edició 
aprofitant que el 
nostre representant a 
Barcelona, Pere Figueras, 
ens havia dit que seria 
una bona oportunitat“.

JOAN MELERO. 

PLATADEPALO
“Venim per ampliar un 
segment de producte 
que tenim i buscar 
un altre canal de 
distribució diferent 
del que ja treballem 
actualment”. 

NÚM. 30-2014 / 29

fires  entorn

Expopell tanca amb 
més de 600 visitants

MÉS DEL 80% D’EXPOSITORS SE’N VAN AMB NOUS CLIENTS

EL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA (COACB) VA CELEBRAR DEL 

18 AL 20 DE MAIG AL CENTRE DE CONVENCIONS INTERNACIONAL DE BARCELONA (CCIB) 

LA CINQUENA EDICIÓ D’EXPOPELL, EL SHOWROOM DE MARROQUINERIA I COMPLEMENTS 

QUE HA COMPTAT AMB MÉS DE 2.000 M2 D’EXPOSICIÓ I MÉS DE 600 VISITANTS.

El showroom va dinamitzar els con-
tactes professionals, va reactivar les 
vendes del sector i va promoure la 
col·legiació entre el sector comerci-
al. Expopell va reunir marques tan 
conegudes com NAF-NAF, Hello 
Kitty, Privata, F. C. Barcelona, Marie 
Claire, Pertegaz, Guy Laroche, 
Kukuxumusu o Pierre Cardin, entre 
d’altres. La cinquena edició va ser 
inaugurada pel director general de 
Comerç de la Generalitat de Catalu-
nya, Josep Maria Recasens, qui va 
dir: “Hi ha indicadors positius que 
el comerç comença a millorar, però 
hem de veure si realment anem cap 
a aquest camí (...) Amb iniciatives 
com Expopell es contribueix, sens 
dubte, a millorar el sector i potenci-
ar les vendes”.

… PROPERA EDICIÓ: DEL 19 AL 21 D’OCTUBRE DE 2014
Informa’t de la reserva d’estands al tel. 93 231 94 12 / info@expopell.com / www.expopell.com

Els visitants, que van poder fer coman-
des al moment, van descobrir noves 
col·leccions de properes temporades 
de bosses de mà, maletes, paraigües, 
barrets, petita marroquineria (mone-
ders, clauers, carteres de butxaca, 
targeters, etc.), cinturons, foulards, 
guants i complements de moda. 

LES XIFRES D’AQUESTA EDICIÓ...
• Més de 2.000 metres quadrats d’exposició. 
• Més de 600 visitants.
• Més del 80% d’expositors han aconseguit 

nous clients.  
• El 86% d’expositors han tancat entre deu i 

cinquanta comandes. 
• El 95% afirma la seva voluntat de 

participar en una propera edició.
• Més del 90% està content amb 

l’organització del showroom.

Col·labora:
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per on començo?

Em deuen 

ELS IMPAGATS I ELS RETARDS EN EL COBRAMENT HAN PROPICIAT EL 

TANCAMENT DE MÉS DE 400.000 EMPRESES A ESPANYA DES DE L’INICI DE 

LA CRISI EL 2008, SEGONS DADES DE LA PLATAFORMA MULTISECTORIAL 

CONTRA LA MOROSITAT (PMCM). A MÉS, LA DEMORA EN EL COBRAMENT DE 

FACTURES ÉS LA CAUSA QUE MOLTES EMPRESES PERDIN COMPETITIVITAT O 

FINS I TOT ES VEGIN OBLIGADES A ACOMIADAR ELS SEUS EMPLEATS.

Està clar que la morositat en el 
sistema empresarial espanyol és una 
pedra més en el dur camí que queda 
per recórrer per superar la crisi, ja 
que com afirma Pere Brachfield, un 
dels més grans especialistes contra la 
morositat i autor de 24 llibres sobre la 
matèria, “un dels problemes princi-
pals a què s’enfronten en els últims 
temps les empreses espanyoles és 
la dificultat permanent d’aconseguir 
cobrar de forma adequada dels seus 
clients i aconseguir un flux de co-
braments que els permeti funcionar 
sense tensions de liquiditat ni patir 

LECTURA RECOMANADA

‘ANÁLISIS DEL MOROSO PROFESIONAL’

Pere J. Brachfield fa un procés de dissecció de la 
naturalesa, comportament i conducta del morós 
recalcitrant, tot això sota un enfocament humorístic 
i irònic. L’autor deixa al descobert el morós 
professional mitjançant un estudi crític que fa la 
deconstrucció de la psicologia del deutor impenitent, 
tot destapant les parts més ocultes de la seva 
personalitat. L’objectiu d’aquest llibre és entretenir i 
divertir el lector a través d’una crítica social satírica 
dels morosos reincidents.

Amb 24 llibres publicats, Pere 
Brachfield és l’únic morosòleg 
existent a Espanya i està considerat 
com un dels més grans especialistes 
a escala mundial en recobrament 
d’impagats i lluita contra la morositat. 
És director del Centre d’Estudis de Morosologia a EAE 
Business School, consultor de la Patronal Catalana de la 
Petita i Mitjana Empresa Pimec i director d’estudis de la 
Plataforma Multisectorial contra la Morositat.

existent a Espanya i està considerat 
com un dels més grans especialistes 
a escala mundial en recobrament 
d’impagats i lluita contra la morositat. 

pèrdues per la morositat o insolvèn-
cia dels seus deutors”.
Si bé pel que fa als pagaments 
l’evolució al llarg de l’últim any ha 
estat positiva, ja que segons recents 
estudis realitzats per la PMCM el 
termini mitjà de cobrament a Espa-
nya el 2013 va ser de 85 dies –fet que 
suposa una disminució en 8 dies (la 
mitjana el 2012 va ser de 93)–, encara 
s’està lluny de complir amb els termi-
nis legals de pagament fixats per la 
Llei 3/2004 de 29 de desembre, que 
estableix com a termini màxim per a 
la liquidació de les factures comercials 

60 dies naturals des del lliurament de 
la mercaderia.
Pel que fa als impagaments de factu-
res, la ràtio mitjana el 2012 era del 7% 
i el 2013 va baixar al 5,1%, cosa que 
suposa una millora important, però 
cal no oblidar que la mitjana europea 
està en el 3%.

diners,
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I ja en els casos extrems en què el 
deutor sigui un morós recalcitrant, la 
millor opció és recórrer a empreses 
especialitzades en la recuperació 
d’impagaments i estudiar fórmules 
extrajudicials o judicials per recobrar 
les factures.

A L’ALTRE CANTÓ  
DEL PROBLEMA
Quan una empresa es retarda en el 
pagament als seus proveïdors es pro-
dueix el que es coneix com a efecte 
dòmino, que implica que les empreses 
que no cobren puntualment dels seus 
clients s’endarrereix en el pagament 
de les seves pròpies factures. Indub-
tablement, la morositat es veu molt 
influenciada pels cicles econòmics, 
ja que en les etapes de bonança la 

per on començo?

morositat disminueix. Però això no 
suposa l’eradicació del virus de la 
morositat, que és endèmic a Espanya, 
ja que durant les fases de prosperitat 
econòmica el virus es troba en estat 
d’hibernació però no s’extingeix.
Segons Pere Brachfield, “un dels grans 
problemes que tenen les empreses 
espanyoles és que no estan prou 
capitalitzades, estan molt endeutades 
a curt termini i depenen massa del 
crèdit bancari per finançar el seu cicle 
d’explotació. Quan arriba una crisi 
econòmica d’aquestes proporcions, 
les empreses no tenen prou marge de 
maniobra per trampejar-la i es veuen 
abocades a la suspensió de paga-
ments o al tancament. Una possible 
mesura preventiva és augmentar 
els recursos propis de les empreses 
en èpoques de bonança en lloc de 
repartir beneficis entre els accionistes 
o propietaris amb l’objectiu d’acon-
seguir més capital de treball. Però 
per aconseguir-ho cal un canvi de la 
cultura financera dels empresaris”. 
Serà això possible?

COM EVITAR ELS IMPAGATS
Segons Pere Brachfield, “una bona 
informació comercial pot evitar molts 
morosos, així com establir una política 
de crèdits i un manual de procedi-
ments”. Per això recomana redactar 
una política de crèdits i cobraments 
coherent amb la situació i un decà-
leg de procediments que contingui 
les normes d’actuació en matèria de 
concessió de crèdits i gestió de cobra-
ment. I també és encertat atorgar a 
cada client un límit de risc, que és la 
quantitat màxima que s’està disposat 
a apostar pel client. Gràcies als límits 
de risc s’eviten pèrdues elevades si es 
produeix una situació de morositat.
Alhora, es recomana cuidar la docu-
mentació mercantil que acredita la 
relació contractual amb el client (abans 
de res, s’ha de fer signar als clients un 
bon contracte redactat) i no oblidar 
documentar les operacions comercials 
des de l’inici fins al final. “En la pràc-
tica del dia a dia, algunes empreses 
solen admetre comandes telefòniques 
i no exigeixen la firma i segellat dels 
albarans; tot això s’ha d’evitar per 
prevenir la morositat. La documenta-
ció necessària per reclamar un deute 
derivat d’un impagament comercial 
consisteix en tres documents: una co-
manda, un albarà i una factura. Amb la 
possessió d’aquests tres documents, el 
creditor veurà molt més reforçat el seu 
dret de cobrament i podrà demostrar 
perfectament l’existència d’un deute”, 
conclou l’expert en morositat.

“DEUTE VELL ÉS DEUTE MORT”
I si les factures pendents de cobra-
ment ja es comencen a acumular, 
cal detectar el motiu real d’aquests 
impagaments, perquè sovint la causa 
resideix en una mala gestió del risc de 
crèdit de clients. En aquests casos és 
possible adoptar polítiques de crèdit 
i procediments interns per reduir 
aquests impagats o estudiar la possi-
bilitat de contractar una assegurança 
de crèdit. A més a més, com apunta 
Brachfield, “no s’han de deixar apar-
cades les factures impagades al calaix 
perquè, com diu el refrany, ‘deute vell 
és deute mort’. Cal gestionar immedi-
atament tot retard o impagament dels 
crèdits comercials, contactar amb el 
deutor i negociar una forma raonable 
per a la liquidació del deute”.

UNA MIRADA A EUROPA

Espanya té l’honor de competir amb altres països del sud 
d’Europa com Grècia, Itàlia i Portugal per ser el país amb els 
terminis de pagament més llargs de tot el món. A Espanya 
el termini de pagament mitjà entre client i proveïdor el 2013 
va ser d’uns 85 dies enfront dels 54 dies del termini mitjà a 
Europa. En canvi, en els països escandinaus els terminis mitjans 
de pagament estan al voltant dels 30 dies.

I si ens comparem amb França, gràcies a l’aplicació d’una 
estricta legislació, els terminis mitjans de pagament estan 
en l’actualitat en 55 dies; el nostre veí gal ha aconseguit una 
reducció important ja que el 2010 la mitjana era de 67 dies.

CAL GESTIONAR TOT RETARD O 
IMPAGAMENT DELS CRÈDITS COMERCIALS, 
CONTACTAR AMB EL DEUTOR I NEGOCIAR LA 
LIQUIDACIÓ DEL DEUTE
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ASSESSORAMENT INFORMÀTIC

Suport informàtic i tecnològic gratuït. 
Reparacions i consultes de dispositius 
mòbils i informàtics. Demana cita amb 
l’assessor.

LA TEVA WEB PROFESSIONAL

Activa en només 5 minuts la teva web 
professional gratuïta segons la plantilla 
que més s’adapti  al teu negoci. Guan-
yaràs visibilitat i clients.

Gratuït Gratuïta

SALONS PROFESSIONALS

Accés gratuït amb el carnet col·legial o 
amb acreditació online a les fires 
professionals organitzades per Fira de 
Barcelona.

VOLS

Descomptes des de 30 a 250 € en vols 
europeus o intercontinentals segons el 
tipus de tarifa. Sol·licita els codis de 
descompte per a  cada tarifa.

Accés gratuït Fins a 250 € de 
descompte

MÉS DE 50.000 HOTELS

Descompte del 15% sobre el millor 
preu garantit en més de 50.000 hotels 
nacionals i internacionals. 
Sense despeses de gestió.

ESPAIS A BARCELONA

Més de 40 despatxos per fer reunions, 
showrooms, cursos, presentacions, 
etc. Gratuït o a partir de 30 €/dia. 
Consulta disponibilitat.

15% de 
descompte

Despatxos 
gratuïts

VIATGES EN TREN

Descomptes exclusius a les principals 
rutes com Barcelona-Madrid. Màlaga-
Madrid, València-Madrid i Barcelona-
València. Sol·licita el teu pressupost.

TELEFONIA MÒBIL

Descompte directe del 10% sobre la 
teva factura mensual de mòbil amb la 
companyia Vodafone. Demana cita 
amb el teu assessor.

Descomptes 
exclusius

10% de 
descompte

COACB_30.indb   32 23/05/14   10:59



en sis punts entorn

‘cookies’

NÚM. 30-2014 / 33

QUAN ENTREM EN LA PÀGINA WEB D’UN PROFESSIONAL O UNA EMPRESA QUE PRESTA SERVEIS 

A ESPANYA SOVINT ENS APAREIX UN MISSATGE COM AQUEST: “UTILITZEM COOKIES PRÒPIES I DE 

TERCERS PER MILLORAR ELS NOSTRES SERVEIS (…), SI CONTINUA NAVEGANT, CONSIDEREM QUE 

ACCEPTA EL SEU ÚS…”. SABEM REALMENT DE QUÈ ENS ESTAN INFORMANT EN AQUEST MISSATGE?

La llei de
ASSESSORAMENT INFORMÀTIC

Suport informàtic i tecnològic gratuït. 
Reparacions i consultes de dispositius 
mòbils i informàtics. Demana cita amb 
l’assessor.

LA TEVA WEB PROFESSIONAL

Activa en només 5 minuts la teva web 
professional gratuïta segons la plantilla 
que més s’adapti  al teu negoci. Guan-
yaràs visibilitat i clients.

Gratuït Gratuïta

SALONS PROFESSIONALS

Accés gratuït amb el carnet col·legial o 
amb acreditació online a les fires 
professionals organitzades per Fira de 
Barcelona.

VOLS

Descomptes des de 30 a 250 € en vols 
europeus o intercontinentals segons el 
tipus de tarifa. Sol·licita els codis de 
descompte per a  cada tarifa.

Accés gratuït Fins a 250 € de 
descompte

MÉS DE 50.000 HOTELS

Descompte del 15% sobre el millor 
preu garantit en més de 50.000 hotels 
nacionals i internacionals. 
Sense despeses de gestió.

ESPAIS A BARCELONA

Més de 40 despatxos per fer reunions, 
showrooms, cursos, presentacions, 
etc. Gratuït o a partir de 30 €/dia. 
Consulta disponibilitat.

15% de 
descompte

Despatxos 
gratuïts

VIATGES EN TREN

Descomptes exclusius a les principals 
rutes com Barcelona-Madrid. Màlaga-
Madrid, València-Madrid i Barcelona-
València. Sol·licita el teu pressupost.

TELEFONIA MÒBIL

Descompte directe del 10% sobre la 
teva factura mensual de mòbil amb la 
companyia Vodafone. Demana cita 
amb el teu assessor.

Descomptes 
exclusius

10% de 
descompte

5

Tipus
Segons la finalitat amb què es vulgui obtenir 
la informació de l’usuari, les cookies poden ser 
tècniques (imprescindibles per a la navegació); 
de personalització (personalitzen les funcions o 
continguts); d’anàlisi (amb finalitat estadística, 
com les que genera Google Analytics); o publi-
citàries i de publicitat comportamental (volen 
millorar l’eficàcia dels espais publicitaris ubicats 
a la pàgina web).

Què són?
Les cookies són eines que queden emma-
gatzemades en el navegador de l’usuari, i 
permet a qui les instal·la recordar determinats 
paràmetres i informació d’aquesta persona. 
Amb les cookies s’aconsegueix una més gran 
personalització i anàlisi sobre el comportament 
de qui es connecta a una pàgina web.

Privacitat
La utilització de les cookies, en la 
mesura que suposa la descàrrega 
d’un arxiu o dispositiu a l’equip 
terminal d’un usuari amb la finali-
tat d’emmagatzemar i recuperar 
dades que es troben en aquest 
equip, té implicacions importants 
amb relació a la seva privacitat.

A qui afecta
La llei afecta tots els professionals 
o empreses que prestin serveis 
a Espanya, ja sigui perquè hi 
tenen el domicili, un establiment 
permanent, o bé perquè els seus 
serveis estan orientats a aquest 
mercat. L’única excepció és per a 
aquells que utilitzin només cookies 
tècniques.

Legislació
La normativa sobre el tractament de cookies 
en llocs web, vigent des de l’1 d’abril de 2012, 
obliga els propietaris de pàgines web a infor-
mar de manera clara i obtenir el consentiment 
per a la utilització d’aquest tipus de tecnologia 
en els llocs web. La normativa està inclosa en 
la Llei de Serveis de la Informació (LSSI) i pre-
veu sancions per als que la incompleixin.

Com complir la  
normativa

Els llocs webs han de disposar d’un mecanisme capaç 
d’establir un “consentiment informat” per part de 

l’usuari. Per això, s’ha d’indicar la següent informació: 
què és una cookie i els tipus existents; la finalitat de les 
cookies utilitzades en el lloc web; informació sobre com 
desactivar-les al navegador; i referències externes amb 

més informació. En tot cas la mera inactivitat de l’usuari 
no implica la prestació del consentiment per si mateixa.
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Òbviament, les impressores 3D no 
estan pensades només per a les 
llars. Les grans empreses, com ara la 
indústria de l’automoció, també les 
estan fent servir per crear prototips 
de manera més ràpida, barata i 
sense intermediaris. Però aquesta 
tecnologia permet que qualsevol 
emprenedor amb una idea interes-
sant es pugui convertir en fabricant 
gràcies a una impressora 3D, amb 
la qual pot crear, per exemple, un 
motllo o peces que abans havia d’en-
carregar a un tercer.

IMPRESSORES 3D:

La revolució industrial, 
a casa

SEMPRE HI HA HAGUT 

GENT CAPAÇ D’INVENTAR I 

DESENVOLUPAR DE MANERA 

CASOLANA COSES SORPRENENTS 

AMB POC PRESSUPOST. PERÒ 

EL COST DE PRODUIR MOTLLES 

O PROTOTIPS, PER A UNA 

POSTERIOR FABRICACIÓ A ESCALA 

INDUSTRIAL, FEIA QUE MOLTS 

AVENÇOS NO SORTISSIN MAI DE 

CASA DEL SEU AUTOR. ARA, LES 

IMPRESSORES 3D PERMETEN QUE 

QUALSEVOL FABRIQUI MOLTES DE 

LES COSES QUE POT NECESSITAR: 

EL LÍMIT ÉS LA NOSTRA 

IMAGINACIÓ.

Fins ara, el negoci 3D estava en mans 
de petits fabricants d’impressores. Però 
el fort ritme de creixement que està 
experimentant aquest sector, superior 
al 20%, ja ha despertat l’interès de les 
multinacionals. Hewlett Packard (HP) 
va anunciar el passat mes d’abril que 
instal·larà a Sant Cugat el seu centre 
mundial de 3D. El gegant nord-americà 
pensa que el públic objectiu de les se-
ves impressores 3D seran usuaris finals 
que fabricaran els seus propis gadgets, 
proveïdors de serveis i qualsevol que 
vulgui fer prototips i sèries de fabri-

cació curtes. El desenvolupament 
d’aquestes impressores es farà en un 
nou centre mundial de tecnologia que 
tindrà la seva seu a les instal·lacions 
d’HP a Sant Cugat.

Chris Anderson, fundador i editor 
de la revista Wired i autor del llibre 
Makers: the new industrial revolution 
creu que el desenvolupament i comer-
cialització en massa d’aquest tipus 
d’impressores, conjuntament amb el 
de nous programes de disseny més 
fàcils de fer servir, permetran que en 
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La revolució industrial, el futur tothom pugui produir a casa 
seva molts dels articles que necessi-
ta: “Això donarà lloc a una revolució 
copernicana a la indústria, ja que, si 
bé hi haurà articles que continuaran 
sent produïts a escales enormes i 
globalment, molts altres es fabricaran 
localment, a les nostres llars”.

DIFUSIÓ A CATALUNYA
La Fundació CIM de la Universitat 
Politècnica de Catalunya-Barcelona 
Tech ha desenvolupat el projecte 
RepRapBCN, que té com a objectius 
principals impulsar la presència de la 
impressió 3D open source a Espa-
nya i Europa. Per fer-ho, organitza 
tallers i jornades tècniques; prepara 
visites a les seves instal·lacions; ven 
en línia kits, peces o materials; i 
ofereix assessorament d’estudiants 
d’Enginyeria Industrial de la UPC 
relacionats amb aquest món. Al web 

del projecte (www.reprapbcn.com) es 
pot trobar informació sobre aquests 
cursos i conèixer, per exemple, el cas 
del fabricant de petits electrodomès-
tics Taurus, que s’ha beneficiat de la 
tecnologia 3D open source del CIM: 

M
AK

ER
S 

O
F 

BA
RC

EL
O

N
A La impressora 3D és una icona i una de les eines definitives per portar a la 

pràctica les idees del moviment maker, que té els seus orígens l’any 2006, 
quan a Califòrnia la revista Make Magazine va organitzar una Maker Faire per 
reunir tots els inventors domèstics que eren capaços de fer coses sorprenents 
amb materials barats i molta imaginació.

Però el moviment maker és molt més que la impressió en tres dimensions. De fet, 
el que pretenia originàriament era portar la filosofia del Do it yourself (DIY) a la 
tendència de fer tecnologia pels teus propis mitjans: fabricació digital, tecnocraft 
(reinvenció de l’artesania a través de la tecnologia), etc. Així, tornavisos sònics i 
talladores làser domèstics són altres eines que utilitzen els makers. 

Any rere any, la Maker Faire es va anar fent més gran i l’èxit del format s’ha 
estès arreu del món (també a Espanya) sota la marca Mini Maker Faire. En 
podrem trobar un tast el proper 22 de juny a Barcelona, que acollirà la segona 
edició de la Mini Maker Faire, organitzada pel MOB (Makers of Barcelona).

HI HAURÀ ARTICLES QUE CONTINUARAN SENT 
PRODUÏTS A GRAN ESCALA, PERÒ MOLTS ALTRES ES 
FABRICARAN A LES NOSTRES LLARS

“Poder desenvolupar les primeres 
mostres que serveixin per corregir 
i aconseguir dissenys de gran 
precisió a l’empresa mateix 
ens permet una agilitat 
extraordinària que 
fins ara no teníem”, 
assegura Lluís 
Trench, director 
del departament 
d’R+D+I de 
Taurus Group, 
que afegeix que 
“el procés de 
creació resultava 
costós i lent. La 
rapidesa i facilitat 
amb què la nova 
impressora 3D fa els 
dissenys conceptuals 
proporciona la professiona-
litat necessària que un sector 
com el del petit electrodomèstic, 

marcat per la demanda constant de 
productes, necessita”.
La firma barcelonina Vinçon també 
utilitza aquestes impressores per 
explorar les seves possibilitats. De fet, 
el passat més de març es va presentar 
a la Sala Vinçon una instal·lació oberta 

A Makers: the new industrial revolution 

(Random House), Chris Anderson, fundador i 

editor de la revista Wired, analitza les conse-

qüències que pot causar aquesta nova societat 

industrial, on qualsevol persona podrà fer el 

que vulgui o necessiti segons la seva creati-

vitat. “La gran oportunitat d’aquest nou mo-

viment maker és l’habilitat de ser un negoci 

petit i a
lhora mundial; artesanal i innovador, 

d’alta tecnologia i de baix cost. A més, permetrà 

per sobre de tot crear la classe de productes 

que el món vol perquè aquests produc-

tes no encaixen bé en l’economia 

de masses del vell model”.

LECTURA RECOMANADA

al públic amb impressores 3D capaces 
de produir elements de plàstic mit-
jançant la tècnica de deposició de fil 
fos (FDM), que permet fabricar peces 
a escala domèstica i industrial a baix 
cost i en un temps reduït. Aquesta 
capacitat de producció, juntament 
amb el fet que les impressores estan 
construïdes amb peces de plàstic, 
donava peu que una impressora 3D 
pogués produir els elements necessa-
ris per clonar-se a si mateixa.

qüències que pot causar aquesta nova societat 

 és l’habilitat de ser un negoci 

petit i a
lhora mundial; artesanal i innovador, 
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L’ENTREVISTADOR JA SAP QUE COMPLEIXES AMB ELS 

REQUISITS NECESSARIS PER OBTENIR LA FEINA; EN 

CAS CONTRARI NO ESTARIES FENT L’ENTREVISTA. 

VOL DESCOBRIR QUIN ÉS TEU VALOR AFEGIT I QUÈ 

POT APORTAR TAMBÉ EL TEU PERFIL PERSONAL A 

L’EMPRESA.

El primer pas hauria de ser infor-
mar-nos correctament sobre l’empresa 
a la qual aspirem a incorporar-nos i el 
sector on desenvolupa la seva activitat. 
Aquest és un requisit imprescindible 
si volem ser creïbles amb el nostre 
interès per la feina en qüestió i volem 
causar una bona impressió.

Alguns reclutadors poden fer una 
recerca per Internet per mirar de com-
pletar la informació del nostre currícu-
lum o trucar a algunes de les empreses 
on hem treballat per demanar referèn-
cies. Però hem de partir del fet que, a 
priori, el nostre currículum i la nostra 
carta de presentació són els únics 
documents que l’entrevistador tindrà 
com a referència per formular-nos les 
preguntes, de manera que l’hauríem de 
repassar a fons abans de presentar-nos 
a l’entrevista. Aquest repàs també ens 
ha de permetre preparar una explicació 
coherent de la nostra trajectòria forma-
tiva i professional, així com exemples 
de situacions viscudes que mostrin 
competències o resultats obtinguts, 

ja que posar exemples concrets és la 
millor manera de visualitzar i avaluar 
resultats. 

Hem de preparar respostes a les 
preguntes més habituals que poden 
sorgir en una entrevista de feina. 
Aquestes respostes han de ser sempre 
en positiu: davant d’un aspecte o 
situació negativa has de mostrar com 
la milloraries, com has après d’aquesta 
situació i com l’abordaries amb la teva 
experiència actual. També val la pena 
dedicar temps a preparar les respostes 
a preguntes personals sobre la nostra 
manera de ser i fer, les nostres acti-
tuds, motivacions i interessos, perquè 
segurament ens les faran i són les més 
difícils d’improvisar. Un bon exercici és 
escriure-les. Al web de Barcelona Ac-
tiva (www.barcelonactiva.cat), pots 
trobar una “càpsula de coneixement” 
amb les 22 preguntes de feina més ha-
bituals analitzades una per una. També 
al web www.oficinadetreball.cat 
trobaràs un fitxer sobre l’entrevista de 
feina amb consells útils.
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S? Al seu llibre The Job is Yours, Jeff Judge, 
coach d’anglès, dóna alguns consells útils i 
específics per superar l’entrevista de feina 
amb un entrevistador nadiu. El primer seria 
fer una recerca a Google amb les paraules 
clau “common job interview questions”, 
seleccionar entre 5 i 10 preguntes 
destacades i escriure les respostes a 
cadascuna de les preguntes. “Entrenar 
escrivint les respostes farà que el dia de 
l’entrevista estiguis preparat per respondre 
breument i amb professionalitat”.

Segons Judge, els reclutadors anglosaxons 
veuen les frases llargues com un 
símptoma d’indecisió. “Practica les teves 
respostes perquè siguin com més directes 
millor i, sempre que puguis, enumera 
els punts quan parlis. Si, per exemple, 
l’entrevistador et pregunta “Tell me 
about 3 of your best accomplishments 
in your previous job”, en la teva resposta 
hauries incloure els tres punts un a un: 
“Three of my best accomplishments in 
my previous job were: first, revamping our 
accounting department; second, improving 
productivity in the supply chain, and third, 
reducing the conflict between middle 
managers”.

Si l’entrevista és amb un americà o britànic 
evita fumar abans de la cita. “La percepció 
dels fumadors, especialment als Estats 
Units, és molt diferent. Si et presentes a 
l’entrevista amb olor de tabac és probable 
que causis una mala impressió”.

entrevista
Com preparar una

de feina
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A més, bo i evidenciant aquest “prin-
cipi del final” pel que fa a la crisi, 
cal remarcar que el món que se n’ha 
derivat és palpablement diferent; un 
món en què el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) ha de tenir, més que 
mai, un paper central, tot i que –lògi-
cament– adaptant el seu rol als nous 
temps que vivim.

Aquesta adaptació quedarà plasma-
da aquesta legislatura a través d’una 
nova llei per al conjunt del sistema 
d’ocupació, consensuada amb els 
agents econòmics i socials. El SOC, 
però, ja porta temps aplicant un 
cert canvi de xip en què l’objectiu 
fonamental és insistir especialment 
a oferir a les persones en situació 
d’atur tot el suport, totes les eines 
i tota l’expertesa acumulada per 
acompanyar-les en la seva cerca de 
feina. En aquest context s’emmarca 
l’esforç de 2,1 milions d’euros per 
ampliar notablement la Xarxa d’Es-
pais de Recerca Intensiva de Feina, 
que multiplica el nombre d’espais 
per més de 4 respecte a l’any passat 
fins a arribar als 34: els 7 que ja 
gestionava directament el SOC (les 
anomenades Aules d’Alt Rendiment 
en Enfocament Laboral) i 27 més que 
s’impulsen amb la col·laboració de 
municipis o d’altres entitats públi-
ques o privades amb experiència 
acreditable en l’àmbit ocupacional i 
implantació al territori.

Què es fa en aquests espais? Es pro-
mou la recerca organitzada i sistemà-
tica de feina, amb el suport i asses-
sorament de tècnics orientadors del 
SOC en aspectes com la redacció d’un 
CV, com afrontar una entrevista de fei-
na o com utilitzar de manera òptima 
les opcions que ofereix Internet per 
buscar feina i activar les seves xarxes 
personals de contactes (de fet, l’espai 
disposa d’ordinadors i telèfons perquè 
les persones aturades puguin posar en 
pràctica totes aquestes estratègies). 
Aquest acompanyament es fa durant 
quatre setmanes (en sessions dos dies 
per setmana), en grups reduïts i amb 
una atenció personalitzada a cadas-
cun dels usuaris.

Amb tot, el nostre mercat de treball 
demana actualment intermediació, 
però també formació i orientació i, en 
definitiva, millorar l’ocupabilitat de les 
persones en atur. Per això insistim: 
el Servei d’Ocupació de Catalunya 
segueix tenint molt a dir, en tant que 
ha de ser el centre de governança del 
Sistema d’Ocupació de Catalunya.

La importància d’acompanyar  

JOAN AREGIO
Secretari d’Ocupació i Relacions 

Laborals

Departament d’Empresa  

i Ocupació

Generalitat de Catalunya

MALGRAT QUE LES DADES ENS FAN ALBIRAR UNA RECUPERACIÓ DE 

LA NOSTRA ECONOMIA, NO ES POT NEGAR QUE ENCARA ENS QUEDA 

DISTÀNCIA PER RECÓRRER EN AQUEST CAMÍ. LA DADA QUE POSSIBLEMENT 

ENS ALERTA MÉS ÉS LA TAXA D’ATUR, QUE ENCARA SUPERA EL 20%, PER 

BÉ QUE L’EVOLUCIÓ HA ESTAT LLEUGERAMENT POSITIVA DE MANERA 

CONTINUADA DURANT L’ÚLTIM ANY.

el ciutadà

EL SOC DESTINA

MILIONS 
D’EUROS 

L’OBJECTIU ÉS OFERIR 
A LES PERSONES EN 
SITUACIÓ D’ATUR 
TOT EL SUPORT PER 
ACOMPANYAR-LES EN LA 
SEVA CERCA DE FEINA

PER AMPLIAR 
NOTABLEMENT LA 
XARXA D’ESPAIS DE 
RECERCA INTENSIVA 
DE FEINA
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firmes amb veu pròpia

“És possible 
produir, consumir 

o gestionar de 
maneres més 

col·laboratives”
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les empreses de l’economia social i 
cooperativa, de les quals tenim bones 
arrels a Catalunya. 
Avui podem afirmar que una de les 
tendències emergents és l’economia 
social i cooperativa. Així ho reconeix la 
UE, amb la incorporació de la iniciativa 
d’empresa social Social Business 
Initiative1, amb la qual reconeix la 
important aportació que aquest model 
d’empresa fa a l’activitat econòmica i a 
l’ocupació. 

Per això té sentit avui un programa 
com Aracoop, per mostrar que hi ha 
empreses –i que pot haver-hi moltes 
més– que es basen en una gestió 
col·laborativa, que són flexibles, que 
impliquen les persones que hi treballen 
i que són transformadores de realitats 
socials.

Amb una visió tan en detall i 
coneixement com el que té, creu 
que el cooperativisme ha agafat 
força a Catalunya? 
El ritme de creació de cooperatives 
està augmentant considerablement. 
Avui tenim 4.167 cooperatives 

MARAVILLAS ROJO TÉ UNA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL VINCULADA A L’OCUPACIÓ, LA 

INICIATIVA EMPRENEDORA, LA INNOVACIÓ, EL DESENVOLUPAMENT LOCAL I LES XARXES DE 

CIUTATS. HA ESTAT  REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, PRESIDENTA DE BARCELONA 

ACTIVA, SECRETÀRIA GENERAL D’OCUPACIÓ DEL MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ DEL 

GOVERN CENTRAL... ACTUALMENT ÉS DIRECTORA D’EMPRENEDORIA SOCIAL A LA CONSELLERIA 

D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT I COORDINADORA DEL PROGRAMA ARACOOP.

registrades a Catalunya amb més de 
45.000 persones ocupades. Durant 
l’any 2013 les cooperatives catalanes 
van crear 1.397 llocs de treball, xifra 
que suposa un increment del 3,7%. 
A més, els seus llocs de treball tenen 
més estabilitat que la mitjana de les 
empreses, ja que un 87% dels nous 
llocs de treball i un 91% del total dels 
llocs de treball a les cooperatives 
és indefinit. Des del 2012 la creació 
de cooperatives a Catalunya és 

creixent i se situa en unes 150 noves 
cooperatives a l’any. Per tipologies 
de cooperatives la de treball és la 
que n’aglutina la majoria, en un 
percentatge del 74,5%. 

Llavors, quina és la situació 
actual?
Segons dades publicades el primer 
trimestre del 2014 pel Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social, 
Catalunya és la primera comunitat 
autònoma en nombre total de 
cooperatives existents i la segona 
després d’Andalusia en llocs de treball 
generats.

RojoMaravillas
COORDINADORA DEL PROGRAMA ARACOOP

Què li ha fet apostar per aquest 
programa de cooperació?
El programa Aracoop és una aposta 
i un repte col·lectiu de moltes 
entitats públiques i  privades que 
comparteixo des del Departament 
d’Empresa i Ocupació. Constato que 
cada dia tenim més situacions i més 
dades que ens motiven a promoure 
canvis socials i econòmics i que ens 
estimulen cap a la transformació i el 
canvi davant de realitats econòmiques 
i socials. 
Crec que al nostre voltant hi ha 
cada dia més persones, i també 
més empreses, que pensen que és 
possible produir, consumir o gestionar 
de maneres més col·laboratives. 
L’actitud col·laborativa, que avui 
s’està incorporant en amplis 
àmbits de gestió empresarial, i la 
intel·ligència col·lectiva són valors 
per produir en bones condicions, per 
ser més eficients, per generar nous 
productes i nous serveis. També la 
participació i la implicació són cada 
dia més importants per treballar. 
Per això, perquè els aspectes de 
la gestió col·lectiva, com també la 
necessitat d’incorporar responsabilitat 
social, la implicació en el territori o 
la importància de les persones, són 
aspectes emergents, ara crec que és 
molt oportú destacar l’aportació de 

“DURANT L’ANY 2013 LES COOPERATIVES CATALANES 
VAN CREAR 1.397 LLOCS DE TREBALL, XIFRA QUE 
SUPOSA UN INCREMENT DEL 3,7%”
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Com defineix el programa Aracoop 
i quins objectius té?
Aracoop és un programa que neix 
amb una voluntat ben definida: 
renovar, ampliar i enfortir l’economia 
social i cooperativa, perquè pensem 
que aquest model d’empresa és 
estratègic i és transformador. És 
estratègic perquè incorpora en la 
seva essència la gestió col·laborativa; 
i és transformador perquè, a més de 
crear valor en la seva cadena de valor, 
també crea valors perquè es basa en 
l’interès col·lectiu.
Aracoop neix en el marc d’un 
acord de govern per enfortir aquest 
corrent emprenedor i es desenvolupa 
amb la participació activa de la 
Confederació i les Federacions de 
Cooperatives de Catalunya i amb la 
col·laboració de més de 80 entitats 
i institucions públiques i privades 
que comparteixen aquests objectius. 
Podem dir, doncs, que Aracoop 
té un repte, que és recuperar 
l’economia social i cooperativa com 
a model empresarial estratègic i 
transformador. I que aquest repte 
s’afronta a partir d’una suma de 
voluntats de moltes entitats i 
institucions.

Quines accions farà Aracoop per 
ampliar i enfortir les cooperatives?
El programa es focalitza en dos eixos 
d’actuació, que es desenvolupen en 
16 tipus d’accions i es concreten en 
més de 400 activitats, que impliquen 
més de 6.000 persones. L’eix Més 
empreses treballa per a les persones 

que volen crear i emprendre. L’eix 
Més competitives treballa per a 
l’enfortiment i la internacionalització 
d’empreses de l’economia social 
i cooperativa amb projectes 
consolidats. 

Els dos eixos es concreten en 
accions en el territori, amb els 
agents econòmics, a les escoles i 
les universitats, i també treballant 
a les empreses ja existents per al 
creixement cooperatiu, la formació 
per a l’excel·lència i la renovació 
cooperativa. Tota la informació 
sobre el programa, les activitats 
i l’agenda, així com els recursos 
i les experiències de què el 
programa disposa els podeu trobar 
a www.aracoop.coop. 

Parla molt d’economia social, però 
a què es refereix exactament?
Les empreses de l’economia social i 
cooperativa es caracteritzen per estar 
basades en la propietat conjunta i la 
gestió col·laborativa, són generadores 
de riquesa i activitat econòmica i 
contribueixen a donar resposta a 
reptes socials des de sectors d’activitat 
molt diversos. L’alta implicació de les 
persones en els projectes empresarials 
facilita que s’adaptin a un tipus 
d’economia on les persones són 
el centre d’un projecte basat en el 
coneixement, la innovació, la qualitat, 
la sostenibilitat i una correcta gestió i 
reconeixement del talent.
L’economia social i cooperativa 
s’expressa amb models diversos, com 
ara cooperatives, societats laborals, 
mutualitats, centres especials de treball, 
empreses d’inserció, confraries de 
pescadors, associacions i fundacions.
L’economia social i cooperativa és 
una manera viable i transformadora 

de fer empresa que constitueix un 
vehicle per a la cohesió social i 
econòmica, crea ocupació estable 
i fomenta una economia més 
sostenible. És un model econòmic 
que genera una cadena de valor 
basada en una cadena de valors.
Les empreses de l’economia social i 
cooperativa incorporen, de manera 
decidida, la gestió col·laborativa 
a nivell estratègic, fomenten la 
intel·ligència col·lectiva i dissenyen 
estructures empresarials viables 

“CATALUNYA ÉS LA PRIMERA COMUNITAT AUTÒNOMA 
EN NOMBRE TOTAL DE COOPERATIVES EXISTENTS”
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i transformadores, fonamentades 
en el talent de les persones, que 
combinen coneixements, capacitats 
i esforços a fi de generar impacte 
econòmic i impacte social positiu.
L’economia social és una tendència de 
futur i amb futur en la mesura en què 
recupera els elements col·laboratius 
de la gestió, la transparència i la 
participació i en la mesura en què 
demostra que és possible aconseguir 
un impacte econòmic i alhora un 
impacte social positiu.

Com fan per donar a conèixer 
el cooperativisme i l’economia 
social entre els empresaris i 
emprenedors?
En el marc del programa Aracoop 
s’estan fent moltes accions al 
territori en coordinació amb les àrees 
de promoció econòmica local per 
treballar amb activitats de divulgació, 
assessorament, tutories, debats o 
coneixement d’experiències que 
faciliten la participació de persones 
emprenedores. També s’estan fent 
activitats als col·legis professionals o 
les Cambres de Comerç per treballar 
com és possible organitzar l’activitat 
professional com a cooperativa. Un 
altre àmbit per donar a conèixer 
aquest model es la presència en 
mitjans de comunicació i a les xarxes 
socials.  

I a les escoles?
A les escoles s’està treballant en 
diverses activitats amb molt bons 
resultats per afavorir el coneixement 
i l’experiència cooperativa. Amb 
alumnes de secundària s’han fet els 
tallers “Aprendre el model d’empresa 
cooperativa a l’escola” i “Conèixer i 
aprendre d’experiències cooperatives”; 
i amb els de primària es treballa la 
creació de cooperatives d’alumnes. 
També amb les universitats hi ha 
propostes i activitats per donar a 
conèixer i promoure la creació de 
cooperatives. 

Aracoop manté col·laboració amb 
l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals. Creu que 
són una peça important per al futur 
del cooperativisme?
La col·laboració amb l’Associació 
de Col·legis Professionals és molt 

important i vull agrair-la molt 
especialment perquè fa possible 
incorporar el coneixement de les 
empreses de l’economia social 
i cooperativa en els àmbits dels 
diversos agents econòmics i poder 
identificar aquest model com una eina 
d’interès per desenvolupar activitats 
professionals.

Maravillas Rojo (Barcelona, 1950) és llicenciada en Ciències Polítiques, 
Econòmiques i Comercials i Senior Executive (Programa de Direcció 
General) per ESADE. Les diferents responsabilitats executives 
desenvolupades al llarg de la seva trajectòria professional la situen com a 
experta en el disseny i execució de polítiques actives d’ocupació, promoció 
de la iniciativa emprenedora, desenvolupament local i xarxes de ciutats.

Directora de l’INEM (Institut Nacional d’Ocupació) de la província 
de Barcelona entre el 1991 i el 1995. Tinent d’alcalde i regidora de 
l’Ajuntament de Barcelona, des del 1995 al 2007, responsable de les àrees 
de promoció econòmica, ocupació, comerç, turisme i innovació. Presidenta 
de Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament 
de Barcelona, del 1995 al 2007. Secretària general d’Ocupació del Ministeri 
de Treball i Immigració d’abril del 2008 a octubre del 2010.

Des del 2004, és secretària general del CIDEU (Centre Iberoamericà de 
Desenvolupament Estratègic Urbà).

Ha donat nombrosos cursos, seminaris i conferències, entre altres en 
l’àmbit del desenvolupament local, l’ocupació, la iniciativa emprenedora i 
l’estratègia local. Actualment és responsable del programa d’emprenedoria 
social del Departament d’Empresa i Ocupació.

C
V

www.aracoop.coop
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novetatsoci i negoci

TECLAT FLEXIBLE USB 

Teclats de silicona superflexibles, a prova de cafès vessats, 
extrafins, no fan res de soroll en teclejar i són USB. En ser 
flexible pots enrotllar-lo i endur-te’l on vulguis. Per netejar 
només hauràs de passar-hi un drap humit per sobre, sense 
necessitat de desmuntar-lo per recollir les molles que 
es queden entre les tecles. Connexió a PC o portàtil via 
USB. Compatible amb Windows i Mac. No necessita cap 
programari d’instal·lació ni piles.

WWW.ZICLOTECH.COM

ZOOM AMB AMPLIACIÓ 8X  
PER A MÒBILS

Zoom Eye Scope per a iPhone i smartphones. Grava i fa 
fotos de primers plans. Apropa la imatge 8 cops, amb una 
visió de camp de 246 metres i un angle de 16º. I tot amb 
mida butxaca. El suport és universal i regulable, perquè 
ho adaptis sense problemes al teu mòbil. Mides: 7 x 3 cm. 
Distància mínima d’enfocament: 3 metres.

WWW.AMAZON.CO

CLAUER ANTIROBATORI 
PER AL TEU APPLE

Athorkey és un clauer intel·ligent que t’alerta 
mitjançant sons i vibració en cas que et 
distanciïs del teu iPhone o les teves claus. El 
seu funcionament està basat en la tecnologia 
bluetooth 4.0. L’usuari ha de descarregar 
l’aplicació Athorkey (gratuïta a l’App Store 
d’Apple). Un cop instal·lada, l’usuari ja pot 
enllaçar el dispositiu mòbil amb el clauer 
Athorkey mitjançant una simple pulsació 
perllongada del botó situat a la part frontal del 
clauer. Compatibilitat: iPhone 4S, iPhone 5, 
iPhone 5S, iPhone 5C, iPad Mini i iPad III.

WWW.ATHORKEY.COM
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CARREGADOR D’EMERGÈNCIA 
PER A IPHONE

Pebble Smartstick és la solució per a tots aquells que 
fonen la bateria del mòbil en hores. Aquest carregador 
portàtil d’emergència, dissenyat especialment per a 
iPhone i smartphones d’última generació, ve a més amb 5 
adaptadors compatibles amb la majoria de telèfons i altres 
dispositius com càmeres, mp3, etc.

WWW.VEHO-UK.COM

LA CÀMERA MÉS PETITA  
DEL MÓN

Probablement la càmera (de fotos i vídeo) més petita del 
món (3,2 x 2,7 x 3 cm i 12 grams de pes). Té la mida del polze 
d’una persona adulta, així que la pots portar a qualsevol lloc. 
Amb els seus 8 MP és capaç de capturar imatges fixes en 
format JPEG, amb una alta resolució de 3264 x 2448 píxels, 
amb targeta de memòria micro SD i un emmagatzematge 
fins a 32 Gb, i només amb un botó. Grava en format de vídeo 
AVI de 1280 x 720 fps amb la qualitat normal de moltes 
càmeres digitals del mercat.

WWW.FACTORIADEREGALOS.COM

ESCALFATASSES COOKIE USB 

Eminentment pràctic, l’escalfatasses Cookie és un 
enginyós invent basat en la coneguda galeta tipus Oreo. 
Manté la teva beguda preferida ben calenta: infusions, 
xocolata, cafè... Compatible amb qualsevol port USB de 
PC-Mac. Utilització: inserir el cable USB a l’ordinador. 

WWW.CURIOSITE.ES
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oci i negoci   hotels & restaurants

Holiday Inn Express
Els col·legiats poden gaudir d’un 
15% de descompte sobre la 
millor tarifa disponible del dia als 
hotels que la cadena té a Madrid, 
Catalunya, València, Castelló, 
Màlaga i Vitòria, amb esmorzar 
continental i Wi-Fi gratuït.

El Col·legi, a través d’un conveni 
entre la cadena hotelera Holiday 
Inn Express i el Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales 
de España (CGAC), ofereix als seus 
col·legiats descomptes en la reserva 
d’habitacions als hotels d’aquesta 
cadena.

El 15% de descompte és vàlid per als 
hotels ubicats a Madrid, Catalunya, 
València, Castelló, Màlaga i Vitòria. A 
més, la reserva permet la cancel·lació 

gratuïta de la reserva fins al mateix 
dia d’arribada, abans de les 16 hores.

Per fer la reserva amb el descompte,  
el col·legiat ha d’entrar al web  
www.hiexpress.com, seleccionar 
el destí, les dates d’allotjament i a 
l’apartat “Més opcions de recerca” 
introduir el codi d’empresa assignat 
per al col·lectiu d’agents comercials 
col·legiats. Automàticament es 
redirigeix al web del col·lectiu amb els 
descomptes aplicats.

Ideal per a un dinar o sopar 
especial o, simplement, si 
vols quedar bé amb un client 
mentre parleu de negocis. 
Amb una cuina mediterrània, el 
restaurant Mosaic està ubicat a 
l’Hotel Hilton de Barcelona, en 
plena avinguda Diagonal, al barri 
de les Corts.

Mosaic és el restaurant de l’Hotel 
Hilton de Barcelona, un lloc modern, 
selecte i elegant ubicat al centre de la 
ciutat. Amb la seva cuina non stop i 
el seu celler de vins catalans, trobaràs 
aquest restaurant sempre obert i 
tindràs aparcament gratuït.

El seu xef, Paco Fernández, presenta 
una excel·lent cuina de mercat, fresca 

RESTAURANT A BARCELONA

50% de 
descompte  
al Restaurant 
Mosaic

i al dia. Entre els suggeriments del 
xef trobem el timbal d’escalivada 
i mozzarella fumada artesana fosa 
amb romesco; el peix de llotja amb 
trompetes de la mort i salsa suquet; 
el filet de vedella, saltejat amb fongs i 
crema d’all confitat i, entre les postres, 
gaudiràs amb el saquet de xocolata 
blanca amb fruits vermells, tota una 
delícia per al paladar.
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VITÒRIA***
(ÀLABA) 
Hotel situat a escassos metres de les principals 
empreses, Mercedes-Benz i Omega, des d’on 
pots gaudir d’una bona estada tant per feina 
com per oci, i a tan sols 10 minuts de l’antiga 
ciutat medieval de Vitòria. Amb esmorzar i 
pàrquing gratuït inclòs. Les habitacions estan 
dotades d’aire condicionat, calefacció, ràdio, 
telèfon directe, televisió i connexió a Internet.

CALLE ALCALÁ****
(MADRID) 
Ubicat a només a 15 minuts del centre 
de Madrid, del Palau de Congressos i 
Convencions (IFEMA) i de l’aeroport de 
Madrid-Barajas, la qual cosa el converteix en 
un hotel ben ubicat per a les visites de negocis 
a la capital. Disposa de 261 habitacions, 
incloent-hi habitacions de categoria més alta, 
com les Executives i Júnior Suite.

Si ets col·legiat, 

ja pots gaudir d’un 

15% DE 
DESCOMPTE 

sobre la millor tarifa disponible 

del dia als hotels de la cadena, 

amb esmorzar continental  

i Wi-Fi gratuït inclòs

Holiday Inn Express

Sol·licita el codi empresa trucant 
a les oficines del Col·legi.

ONDA-PROVINCIA***
(CASTELLÓ)
Aquest hotel està ubicat a Onda, a 50 minuts 
en cotxe de l’aeroport de València i a 20 
minuts de Benicàssim, envoltat de reserves 
naturals de la Serra d’Espadà i el Desert 
de les Palmes, idònies per fer activitats 
d’aventura. L’hotel va ser renovat el 2007 i, 
actualment, compta amb 61 habitacions amb 
totes les comoditats.
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Aprofita aquest descompte i reserva 
a través del link específic per al 
col·lectiu d’agents comercials. 
Només has de seleccionar el 
restaurant, indicar la data de reserva, 
nombre de comensals i introduir 
les teves dades. Un cop reservat 
online, rebràs al moment un correu 
de confirmació i el mateix dia de la 
reserva un SMS. Aquest sistema et 

permet fer una reserva fàcil, ràpida i 
des de qualsevol lloc a través del teu 
mòbil, tauleta o ordinador.

Aquest és un acord entre el 
Col·legi i eltenedor.es, que ofereix 
descomptes de fins al 50% sobre 
el preu de la carta o avantatges 
preferencials en milers de 
restaurants fent la reserva online.

Mosaic
Av. Diagonal, 589
08014 Barcelona
Preu mitjà a la carta: 32 €
Obert de dilluns a diumenge 
de 7 a 23 h

*Beguda i IVA inclòs.  
Menús no inclosos.  

Aplicable si consumeixes,  
com a mínim, un primer i un segon  
o un segon i postres per comensal.  

De dilluns a dissabte en dinars i sopars.

Captura aquest codi  
amb el mòbil i fes la teva  

reserva al restaurant amb el 50%  
de descompte al teu compte final*: 

O fes-ho també a través del  
web del Col·legi
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El banc de les millors empreses. I el teu.

Sabadell
Professional

  

AHEEEHAPEIALCIENCGDGFPLAIPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELBPFGMDIDMPBPBNFFFNB
BDEHPKFLEMAFBMFOABBLLFMIOHIOFHBIB
NKPNOMFIAFEIDDJDKJOIFOGHHAOAFDILP
PJIJHCFAEKOOHHOFGEAPJHEKICCJBADFC
EJKIFEFJJFBOOODPMBIDIBLBMOIONKFIJ
MFFFNNEPLGNDMBACFDCIMIOIAHFHAEMOG
APBBBPAPILMFIHMIDMJGCFHEEHEEGJHJG
HHHHHHHPHHHHPHPPPHPHHHPHPPPHHHHPP

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

PROpulsar:
Posem a disposició
teva una pòlissa de
crèdit amb uns
avantatges exclusius.
Una manera de propulsar les teves iniciatives és oferir-te una pòlissa de
crèdit professional amb uns avantatges exclusius, per tal de mantenir la teva
tresoreria personal equilibrada al llarg de tot l’any i pagar els interessos
només quan la utilitzes.

Si ets membre del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona i vols
promoure la teva feina, protegir els teus interessos o els teus valors
professionals, amb Banc Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions
financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals.

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.
O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del seu col·lectiu,
organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com
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