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ECONOMIA

El Grup Leche
Pascual obre
una fàbrica
de iogurts
a Veneçuela

EMPRENEDORS

Tot per als fusters
Boira Comercial Tècnica, SL ven material i serveis per a professionals de la fusta
Torelló

“Solucionar totes les necessitats dels fusters, que no
tinguin deu proveïdors,
sinó només un”. Amb aquest
objectiu va néixer, el juny de
l’any passat, Boira Comercial Tècnica, SL, de la mà de
quatre socis amb més de 15
anys d’experiència en el món
comercial de la construcció:
Xavier Garcia, Jordi Viñas,
Carlos Carrasco i Santi
Alberch. “Subministrem
productes i serveis per a fusters i ebenistes”, diu Garcia.
L’empresa ofereix reparació
de maquinària, venda d’eines, màquines i material i
fins i tot serveis. “Volem
solucionar totes les necessitats d’un fuster. Si necessita
assessorament sobre disseny
de cuines, per exemple,
el posem en contacte amb
altres professionals”.
L’empresa treballa a tot
Catalunya, Andorra i el sud
de França, encara que la
província de Girona és el

JORDI PUIG

Sara Blázquez

Els quatre socis de Boira Comercial Tècnica, SL a la nau, a Torelló

seu “punt fort”. “Tots tenim
entre 35 i 40 anys i teníem
ganes de muntar un projecte

propi”, diu Garcia, que assegura que hi havia un buit de
mercat. Malgrat que el sector

de la construcció ha estat un
dels més tocats per la crisi,
els socis van deixar els seus
llocs de treball per engegar
Boira Comercial Tècnica, SL,
ubicada al polígon industrial
Mas les Vinyes de Torelló.
L’empresa dóna feina a set
persones i treballa amb autònoms periòdicament.
“És molt dur, has de lluitar
molt per vendre i per cobrar,
però ens ho agafem amb
moltes ganes i il·lusió”, diu
Garcia. “Fa unes setmanes
vam fer una jornada de portes obertes i va anar molt bé.
Hi havia estands de proveïdors i els fusters podien veure i remenar. Va ser un espai
de trobada entre professionals”, afegeix.
El lloguer de la nau, de
dues plantes, ha estat la gran
inversió dels socis, “a poc a
poc hem anat creixent i ja
facturem més que fa un any”,
diu Garcia. La propera aposta
de l’empresa, ara, és potenciar la venda a través d’internet, “hi estem treballant,
però hi ha molta feina”.

Deu ponents que “se’n surten”
Dijous es fa a Vic el primer TEDx Pla de la Calma, una jornada d’on surten idees
Vic
EL 9 NOU

Tres emprenedores osonenques, Marta Parés, Alba
Castañé i Anna Molas, han
accedit a la llicència per
organitzar un primer TEDx
Pla de la Calma a Vic. Aquest
esdeveniment és un punt de
trobada amb 10 persones de
diferents àmbits que faran
una explicació d’un màxim

de 15 minuts per parlar de
les seves experiències. L’objectiu de la trobada és ser un
punt per transmetre idees,
creativitat i coneixement. Els
TEDx han sorgit dels Estats
Units, però té llicències
a diferents parts del món
(vegeu requadre).
L’acte es farà aquest dijous
a l’Institut del Teatre a partir de les 4 de la tarda i està
previst que s’acabi cap a les

8 del vespre. Els ponents
aniran parlant i es faran
dues pauses. Els deu ponents
seran el creador de roba amb
tecnologia aplicada Xavier
Verdaguer, el sommelier
internacional David Seijas,
l’entrenador i comunicador
Xesco Espar, la mestra que
ha innovat en un procés
educatiu Mar Hurtado,
l’adolescent que lluita contra una malaltia Aida Alba,

l’atleta d’elit Anna Comet,
l’exesportista osonenc i coordinador del voluntariat de
l’Associació Sant Tomàs Jordi
Molas, l’empresari i emprenedor Eudald Domènech,
el pedagog Ferran Riera i
l’expresident del Parlament
de Catalunya i aventurer professional, com es defineix,
Ernest Benach. Tots ells parlaran de les seves experiències amb una actitud positiva.

El Grup Leche Pascual
i l’empresa Polar, a través de
la societat Pascual Andina,
han inaugurat conjuntament
una fàbrica de iogurts a
València, a l’estat de Carabobo, a Veneçuela. Les dues
empreses han llançat la marca MiGurt i a la fàbrica es
produiran més de 50 milions
de quilos de iogurts líquids i
cremosos a l’any. L’obertura
de la fàbrica suposa la generació de més de 700 llocs de
treball, 100 de directes i 600
d’indirectes. Aquesta és la
primera planta de Leche Pascual fora de l’Estat espanyol
i s’ha fet en col·laboració
amb l’empresa veneçolana
Polar. És el primer fruit de
l’impuls internacional que
va encetar l’empresa l’any
2009. En aquests moments,
aquesta divisió internacional
de l’empresa representa el
5% del total de la facturació,
però té un increment sostingut d’un 20% anual. El
grup alimentari exporta els
productes a 70 països, tant a
Europa com els Estats Units,
l’Índia, la Xina i l’Àfrica
Occidental.
Gurb

Què és TED?
La sigla TED significa
Tecnologia, Entreteniment
i Disseny, que pels impulsors són les tres grans àrees temàtiques que donen
forma al futur. TED va ser
fundat per Richard Saul
Wurman l’any 1984, i tot
i que és una organització
sense ànim de lucre sí que,
com en qualsevol seminari, cal pagar per assistir-hi.
S’organitzen dues trobades l’any, als Estats Units i
Escòcia, on durant quatre
dies es fan més de 50 xerrades.
Vic

PREUS AGRARIS
Llotja de Bellpuig (20-11-12)
CONILL: 2,20 (+0,10)
POLLASTRE VIU: blanc 1,25 (=) - groc 1,31 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,07 (=) - groc 1,95 (=)
OUS ROSSOS: xl: 1,55- l: 1,20- m: 0,99- s: 0,75
OUS BLANCS: xl: 1,55- l: 1,20- m: 0,99- s: 0,75
GALLINA LLEUGERA: 0,13 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,50-0,53-0,58 (=)
GALLINA PESADA: 0,62 (=)
GALL: 0,18 (=)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (17-11-12)
PORC: 1,809-1,821 (–0,015)
GARRINS RAÇA: recollida: 24-26 (+1)
PARTIDA GRAN: 48,50-50 (=)
ANOLLS (des de 321 kg): 4,03-3,92-3,71-3,42-2,50 (=)

VEDELLS (261 a 320 kg): 4,11-3,95-3,79-3,51-2,55 (=)
VEDELLS (200 a 260 kg): 4,14-3,98-3,82-3,51-2,55 (=)
VEDELLA (261 a 300 kg): 4,16-4,06-3,97-3,61-3,27 (+0,03)
VEDELLA (221 a 260 kg): 4,36-4,16-4,02-3,76-3,25 (+0,03)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,41-4,17-4,02-3,82-3,28 (+0,03)
VACA: 3,17-3,01-2,70-2,50-2,20-2,05 (=)
FRISÓ: 35-100 (=)
ENCREUAT: 110-230 (=)

Mercolleida (23-11-12)
PORC VIU selecte: 1,354 (–0,015)
LLETÓ 20 kg: 39 (+0,50)
XAI (23 a 25 kg): 3,55 (=)
XAI (25 a 28kg): 3,40 (=)
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)
BLAT PINSO: 279/t (=)
BLAT PA: 281/t (=)
MORESC: 261/t (–1)

Dilluns, 26 de novembre de 2012

ORDI LLEIDA: 265/t (+3)
ALFALS 1a: 223/t (=)

Llotja de Barcelona (20-11-12)
GARROFA: 205 (=)
GARROFA FARINA: 200 (=)
SOJA: 447/t (–8)
MORESC UE: 264/t (–1)
BLAT: 284/t (+1)
ORDI PAÍS: 268/t (+4)
FARINA DE PEIX: 760/t (=)
GIRASOL: 238/t (=)
MILL: 385/t (=)
COLZA: 318/t (+3)
SORGO: 265/t (+1)

Grans del Lluçanès / Saipol
GRA DE COLZA: 398 (–1)

