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PRÒLEG

Ens renovem per avançar
Des de la fundació Fira de Girona som organitzadors de bona part dels esdeveniments que es celebren al Palau Firal. Entre ells, una de les cireretes és precisament la Fira de Mostres, que ja arriba a la seva 57ª edició com un dels principals
referents de tot l’entramat empresarial de la demarcació.
Aquesta fira és primordial en el calendari d’activitats de la ciutat per la seva història, evolució i recorregut, però també pel seu marcat caràcter multisectorial
i perquè dóna a conèixer les empreses del territori insuflant energia a totes les
possibilitats de negoci i creixement econòmic.
Sembla que, poc a poc, l’economia està superant una de les etapes més complexes dels darrers anys, i tenim ben present la confiança que ens han fet tants i
tants expositors en les darreres edicions: els vull agrair la seva entrega i fidelitat
cap a una fira que els propulsa cap al futur.
Per aquest motiu, des de Fira de Girona fem una aposta decidida per millorar
el nostre equipament i per seguir contribuint a potenciar el teixit empresarial.
D’aquí que haguem endegat un gran projecte que suposarà una inversió considerable i que ens proporcionarà a curt termini unes instal·lacions modernes i
adaptades als temps actuals.
Amb l’actualització de l’equipament, demostrem el nostre compromís amb el
sector firal per generar més riquesa econòmica. També, el nostre compromís
per atendre millor les necessitats d’expositors i visitants. Estem definint un nou
concepte de Fira amb l’objectiu d’organitzar més esdeveniments i de tenir la
capacitat d’acollir-ne de nous: des de congressos professionals, passant per exposicions i grans esdeveniments culturals. La Fira de Mostres serà una de les
activitats principals en treure profit dels beneficis que comportarà aquesta renovació global de l’edifici.
Una fira eclèctica i polivalent, tal com pretén representar el cartell d’aquest any,
que avança imparable fent camí cap als seus 60 anys de vida.
Coralí Cunyat i Badosa
Directora de Fira de Girona
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SALUTACIÓ
La Fira de Mostres tornarà a
ser un dels grans punts de trobada
d’aquestes Fires i Festes de Sant
Narcís. Passejar per el recinte de
la Devesa i el Palau de Fires que
acullen els estands és una tradició
més d’aquests dies a Girona, i un
molt bon aparador per a les empreses del territori que aposten pel
Certamen com a eina de negoci.
Les xifres dels darrers anys han
confirmat un augment de visitants
i de volum de facturació de les empreses, i aquesta és una molt bona
notícia que de ben segur es repetirà
en aquesta edició.
Hem fet de la ciutat de Girona una
ciutat dinàmica, oberta, emprenedora. Hem fet una Girona orgullosa
de si mateixa, convençuda del potencial de la seva gent i del seu teixit social i
econòmic, i preparada per als reptes del món d’avui i del món que vindrà demà.
La ciutat viu un moment dolç, un mèrit col·lectiu gràcies a l’esforç de tots, que
ens hem sabut sobreposar a una crisi duríssima. Tenim un model de ciutat reconegut arreu com a cas d’èxit, i treballem per mantenir-nos en aquesta posició
capdavantera en el futur.
Un exemple són les obres que hem fet al Palau de Fires, i que han resoldre els
dèficits i adaptar l’espai a les necessitats actuals. Tant per ampliar l’oferta de
fires i activitats que s’hi puguin desenvolupar, com per millorar i modernitzar
unes instal·lacions que estaven quedant obsoletes davant els requeriments dels
organitzadors de fires i congressos, i també dels professionals que hi treballeu.
És clau per a l’economia del territori tenir un espai firal en les millors condicions
possibles, a l’alçada de la Girona d’avui, i la inversió de més de 360.000 euros que
hi hem fet va en aquesta línia.
Espero que en gaudiu durant aquesta Fira de Mostres, de la mateixa manera com
gaudim de tota la ciutat durant les Fires i Festes de Sant Narcís. Ens hi veurem!
Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa de Girona
Presidenta del Patronat de Fira de Girona
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SALUTACIÓ
Una fira amb futur i amb història
La Fira de Mostres de Girona és un indret on bullen noves iniciatives i contactes empresarials, però també el millor aparador per
als productes i els serveis més innovadors de la demarcació.
Lluny de la recessió d’altres anys, la Fira torna a viure un optimisme que s’encomana a tothom qui la visita. Les vendes dels darrers
anys ens han confirmat la represa econòmica i confiem que aquest
any aquesta efervescència continuï en augment. La Fira de Mostres de Girona és una història d’èxits, però com totes les empreses,
necessita innovar i modernitzar-se per continuar amb la seva embranzida. És per això que aquest any l’equipament ha començat les
obres més importants de la seva història i s’adapta a les necessitats
cada vegada més exigents del sector dels congressos, les fires i els
esdeveniments.
El nou accés, a través d’una diàfana façana de vidre oberta al parc
de la Devesa, servirà per tal que es guanyi en comoditat i en visibilitat tant per als expositors com per als visitants. Les carpes que de
vegades ocupen les seves immediacions s’integraran molt millor al
conjunt. En una segona fase, també s’actuarà a les sales de reunions, a l’espai de la Llotja de contractació i al restaurant de l’edifici.
Amb aquests millores tindrem un equipament preparat per a les
necessitats del segle XXI.
La Cambra de Comerç de Girona participa com cada any a la Fira
de Mostres. Aquest any, al nostre estand, mostrem la tasca que
portem a terme en la integració dels joves al mercat laboral. El
nostre estand explicarà tots els projectes que impulsem per tal de formar els
joves i posar-los en contacte amb les empreses que els necessiten.
Us desitjo una molt bona Fira.
Domènec Espadalé i Vergés
President de la Cambra de Comerç de Girona
i president del Comitè Executiu de Fira de Girona

FIRA DE MOSTRES GIRONA 2018 _9

10_ FIRA DE MOSTRES GIRONA 2018

FIRA DE MOSTRES GIRONA 2018 _11

12_ FIRA DE MOSTRES GIRONA 2018

FIRA DE MOSTRES 2018
57 anys teixint relacions de confiança
La fira multisectorial
més gran de la província
de Girona és un espai
de promoció del comerç i
d’exhibició de la diversitat
de sectors on s’exposen
les últimes novetats i
tendències en el marc de
la programació de la Festa
Major de Sant Narcís.

Activitats
Cada any es programen fins a un centenar d’activitats emmarcades en els diferents sectors. En
darreres edicions, s’han muntat espais fixes per
dur a terme programes paral·lels.

Escenari
Gastronòmic

Una mostra val més
que 1.000 paraules

Al nivell 2 del Palau Firal es troba el sector d’alimentació i l’Escenari Gastronòmic, patrocinat
per la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç. El segell de qualitat Girona Excel·lent gestiona nombroses propostes gastronòmiques que
arriben en forma d’activitats, tastos i concursos
a dalt d’aquest escenari dedicat a promocionar
els productes de km0.

La més gran:
45.000m2
La més visitada:
uns 90.000 visitants
La més dinàmica:
90 activitats
Multisectorial:
uns 400 expositors

Escenari
Emprenedoria
L’Escenari Emprenedoria està situat a la planta
baixa del Palau Firal, concretament, dins del Saló
de l’Emprenedoria, que celebra la seva 8a edició a
càrrec de l’AEEG (Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona). En aquest escenari hi tindran lloc xerrades per professionals, sessions de
networking i entregues de premis.
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Sectors
Alimentació

Indústria i tecnologia
Domòtica, elevadors, maquinària
d’obra pública i
construcció, remolcs, tecnologia i
sistemes, aplicacions
mòbils, disseny, 3D,
desenvolupament,
comerç electrònic.

Begudes, conserves,
producte fresc, productes semielaborats,
4a i 5a gamma.

Motor
Automoció en
general, vehicles
turístics, concessionaris.

Decoració i construcció
Mobiliari i complements, cuines
i banys, portes,
persianes i tancaments, piscines i
complements, cobertes, jardineria,
instal·lacions,
climatització, canalitzacions, il·luminació, tèxtil, reformes, pintures,
paviments, sector immobiliari.

Turisme
Agències de
viatges, hotels,
albergs, càmpings,
turisme rural,
turisme actiu,
turisme familiar,
turisme esportiu,
tecnologia aplicada al turisme.

Serveis i emprenedoria
Assegurances i seguretat, salut, entitats
financeres, associacions, institucions i
col·legis professionals,
mitjans de comunicació.

FITXA
TÈCNICA
2018
Dades edició 2017

Dies: Del 27 d’octubre a l’1 de
novembre de 2018
Edició: 57a
Periodicitat: Anual
Lloc de celebració:
Palau de Fires de Girona i Recinte
Exterior del Parc de la Devesa
Horari: De 10 a 20h
Entrada: 4,5€ general. 2,5€ reduïda
els dies laborables
(30 i 31 d’octubre)
www.firagirona.com
#FiradeMostres18
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FÒRUM GASTRONÒMIC
Girona tornarà a ser el punt
de trobada de la gastronomia
El Fòrum Gastronòmic
se celebrarà els dies
18, 19 i 20 de novembre
El Palau de Fires i Palau de Congressos de Girona acolliran, un any més,
el Fòrum Gastronòmic, que comptarà nombroses activitats entre les
que destaquen sessions magistrals
de cuina en directe protagonitzades
per reconeguts cuiners, tallers amb
tastets, premis i concursos, a més
d’una fira en la que hi participaran
les millors empreses del sector.
En sintonia amb les corrents més
avançades, el Fòrum Gastronòmic
apostarà per establir un eix temàtic
amb el trinomi cuina/ciència/salut.

AUDITORI I TALLERS

Per l’Auditori hi passaran gran noms
com Joan Roca, Rodolfo Guzmán,
Esther i Nacho Manzano, Pep Solla
i Xoán Crujeiras o Jordi Cruz. El
dilluns destacarà un marcat accent
femení amb Iolanda Bustos, Lucía
Freitas, María José San Román, Maria Solivellas i Begoña Rodrigo i el
dimarts serà el torn d’Albert Sastregener, Miquel Ángel de la Cruz,
Nanín Pérez, Borja García, David
Andés i Benito Gómez.
Per la seva banda, els tallers estaran protagonitzats per Paco Pérez,
Adeline Grattard, Artur Martínez,
Marc Ribas, Xavier Pellicer, Nandu
Jubany o Antonia Klugmann, entre
d’altres.

FÒRUM VI

En l’apartat de vi hi haurà sessions
amb Josep Roca, Audrey Doré, Roger Viusà i una d’Agustí Ensesa, on
es tastaran els vins premiats al Girovi 2018. La cocteleria anirà a càrrec
de Mariona Vilanova i Manel Vehí;
i Juan Moll posarà l’accent al servei
de sala.

FÒRUM DOLÇ

Un any més passaran per les aules
del Fòrum Dolç els millors pastissers, xocolaters, gelaters i cuiners
de postres. Entre d’altres, es comptarà amb Miquel Guarro, Rafa Delgado, Mario Masià i Pablo Galiana,
en sessions de pastisseria i gelateria;
Enric Monzonís i Jaume Soldevila,
en sessions sobre xocolata; i a Sergi
Vela, Abel Bravo i Josep Mª Ribé en
diferents sessions sobre nous formats de pastisseria.

FÒRUM EMPRESA

També tindrà lloc una nova edició
del Fòrum Empresa que abordarà
temes de gran interès per al sector
amb dues sessions que portaran
per títol Aplicació pràctica del Reglament Europeu de Protecció de Dades i
Per què apostar per un gastronòmic en
un hotel?.
Per a més informació:
www.forumgirona.com

ACTUALITAT GIRONA 2018 _15

PAGAMENT PER GENERACIÓ
I TECNOLOGIA PUNTA
EN LA 3A EDICIÓ DE

El Fòrum #wasteinprogress comença a consolidar-se a la ciutat
de Girona i agafa embranzida amb
la preparació de la seva 3ª edició,
que tindrà lloc del 6 al 8 de març de
2019 a la Fira de Girona.
El nou tema entorn al que giraran
les ponències internacionals i els
tallers de debat és el pagament per
generació i l’ús de noves tecnologies
en la recollida de residus als municipis. El plantejament serà similar
al de l’any passat, amb ponents
internacionals que vindran a presentar els seus casos d’èxit i la pro-

gramació de workshops en grups
reduïts amb experts i professionals
del sector per tractar exemples de
proximitat que ja apliquen aquestes
formules de recollida o per debatre
sobre problemes que afecten al nostre territori.
En la majoria de municipis, les
taxes de recollida de residus no
reflecteixen ni la generació ni el
nivell de separació en origen, de
manera que els ciutadans que reciclen acaben pagant el mateix que
els que no ho fan. Estratègicament,
és necessari personalitzar les ta-

xes per incentivar la prevenció i la
correcta separació en origen. Les
noves tecnologies contribueixen a
donar aquest pas, el qual permetrà
assolir els objectius de reciclatge i
prevenció.
El Fòrum va rebre més de 1.200
assistents en la passada edició i es
van programar més de seixanta reunions a l’espai de networking. Pel
2019, s’espera superar aquestes xifres i aconseguir que el Fòrum sigui
un referent estatal pel que fa a la
recollida i tractament de residus a
les ciutats.
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SAPS EL QUÈ MENGES?
Aprèn a llegir les etiquetes del aliments

Destapem els
conceptes!
Què significa....

NATURAL

Aquest és un dels adjectius que s’ha
posat més de moda. Els consumidors
creuen que el producte amb aquesta
paraula impresa garanteix que ha estat elaborat sense processos industrials i que no conté additius, però això
només depèn del fabricant! Perquè
el cert és que el concepte “natural”
no està regulat per llei, així que es
pot etiquetar qualsevol producte
amb aquesta paraula sense necessitat de complir cap mena de requisit.
Recomanem comprovar els ingredients del producte en qüestió sense
deixar-se seduir per aquest mot.

Tots els productes que comprem venen acompanyats d’un etiquetatge reglamentari que dóna informació al consumidor sobre l’origen de l’aliment,
els ingredients que el componen i el seu valor nutricional. No obstant, les
etiquetes sovint resulten críptiques quan donem la volta d’un paquet de
galetes al supermercat per veure de què estan fetes realment, i això es deu
a una legislació confusa que permet als fabricants fer ús d’etiquetes com
“natural” o “biològic” sense que acabem de saber del cert què signifiquen
aquests conceptes.
Anem a desvetllar algunes pistes perquè puguis interpretar millor les etiquetes dels aliments i no t’enredin amb “publicitat poc clara”.

ECOLÒGIC

La paraula “ecològic” sí que està
regulada per llei, i implica que en
el producte etiquetat com a tal no
s’han fet servir ingredients transgènics, radiacions ionitzants ni substàncies obtingudes a partir de síntesis químiques. És a dir, que no es
fan servir pesticides ni fertilitzants
en verdures i hortalisses, i que la
ramaderia es troba en zones lliures
de contaminació i sense rebre hormones de creixement o antibiòtics.
Però que un producte sigui ecològic
no vol dir que al mateix temps sigui
sostenible!

Recorda: en l’etiquetatge
d’un producte, com menys
ingredients tingui la llista
de components, millor!

SOSTENIBLE

El terme “sostenible” implica el
respecte pel medi ambient i també
per l’economia. Un producte sostenible és aquell també conegut com
de km 0, ja que no ha hagut de recórrer centenars de kms per arribar
a casa nostra. Això no només té un
impacte en el medi ambient, sinó
que millora l’economia local, ja que
els beneficis són pels productors de
proximitat. Els envasos sostenibles
o biodegradables també s’inclouen
en aquest distintiu.

INTEGRAL

Aquest concepte sembla que ja el
dominem, oi? Doncs no del tot.
Que un pa estigui etiquetat com a
“integral” no vol dir que ho hagi
de ser al 100%. Per exemple, molts
pans integrals en realitat estan fets a
partir de farina blanca a la que han
afegit una mica de farina integral o
segó, de manera que la quantitat de
fibra no és en realitat tan alta com fa
creure aquest adjectiu. Els productes que tinguin realment un alt contingut en fibra han d’especificar-ne
les quantitats en el seu etiquetatge:
com a mínim, 6g de fibra sobre 100g
o 3g sobre 100 kcal.
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ORGÀNIC
VS BIOLÒGIC

Els productes orgànics son aquells
que no han patit cap intervenció
química per aconseguir un millor
resultat, és a dir, que no s’han fet
servir pesticides, fertilitzants o altres
substàncies similars. No obstant, no
tots els aliments orgànics son biològics, ja que potser algun dels seus
components podrien haver estat manipulats genèticament, com de vegades succeeix amb fruites i verdures
perquè tinguin colors més llampants
o durin més. Els productes biològics
(també coneguts com a ecològics) sí
que garanteixen que no hi ha hagut
cap manipulació genètica.

SENSE SUCRES AFEGITS

Què entenem quan ens diuen això?
Què el producte no té ni gota de
sucre? Res més allunyat de la realitat. Segons la llei, “sense sucre”
no vol dir 0 grams, sinó menys de
0,5 grams de sucre per porció individual recomanada. A més, si els
sucres hi són de manera natural,
s’indica “conté sucres naturalment
presents“. Així que cal anar a la llista d’ingredients i mirar que el sucre no hi apareix sota cap dels seus
múltiples noms: sacarosa, lactosa,
maltosa, dextrosa, galactosa, maltodextrina, xarop, sucre de remolatxa, concentrat de suc de fruites,
nèctar, almívar… Sabem que és un
mal de cap, però si vols anar més ràpid i senzillament assegurar-te que
la quantitat de sucre serà realment
baixa, només fixa’t que el seu contingut sigui el següent: en un sòlid
menys de 5g en 100g, i en un líquid,
menys de 2,5g en 100ml.

SENSE GREIXOS

Passa una cosa similar als sucres.
Aquesta etiqueta no vol dir un 0%
de greix, sinó que ha de contenir
com a màxim 0,5 grams de greix
per porció individual. A més, la indústria sol compensar sovint aquesta disminució de greix amb un augment de sucres per evitar la pèrdua
de gust i consistència. Un producte
serà de baix contingut en greix si
conté menys de 3g en 100g en sòlids i menys de 1,5g en 100ml en líquids. Compte, també s’ha de mira
la qualitat del greix i no sempre la
quantitat, ja que hi ha greixos molt
saludables, com els de l’oli d’oliva o
els fruits secs.

I QUÈ PASSA
AMB ELS OUS?

Els ous són un aliment bàsic de la
dieta mediterrània, però cal examinar-los bé al marge de les etiquetes
de la capsa, i el millor per fer-ho és
fixar-se en el números que hi ha impresos en l’ou. El primer número que
apareix en la closca ens informa sobre
com han estat criades les gallines i,
per tant, com serà la qualitat de l’ou:
Número 3: L es gallines es crien tancades en gàbies petites
dins de naus industrials
sense sortir-ne mai ni
tocar el terra i se’ls hi
subministren antibiòtics
i pinso no ecològic.
Número 2: 
L es gallines es crien al terra d’una nau,
havent-hi
moltíssims
exemplars i amb una
mobilitat molt reduïda.
Tampoc tenen accés a
l’exterior i se’ls hi subministren antibiòtics i
pinso no ecològic.
Número 1: 
L es gallines són camperes, és a dir, criades a
l’aire lliure, però el pinso segueix sense ser ecològic i no es veu restringit l’ús de medicaments.
Número 0: L es gallines han estat criades a l’aire lliure amb
pinso ecològic i no se’ls
subministren antibiòtics.

EL QUÈ CAL EVITAR

I per acabar, et diem alguns components que apareixen massa sovint a les etiquetes dels productes
i que és recomanable evitar perquè
podrien resultar perjudicials per a
la nostra salut. Aquests serien els
greixos trans, que venen indicats
amb noms com “oli vegetal”, “greix
parcialment hidrogenat”, “estabilitzants vegetals” o “glicerina”, entre d’altres.
L’oli de palma o de coco són greixos molt saturats que es solen camuflar a les etiquetes amb els noms
anteriors. Un truc per descobrir
l’engany si no recordem aquestes
denominacions és mirar l’etiqueta:
si el contingut de greixos saturats
supera el 40% del total dels greixos, segur que conté algun tipus
d’oli de palma. Aquests olis que
eleven el colesterol dolent sovint es
troben en la pastisseria industrial,
patates fregides de bossa, crispetes,
aliments precuinats o alguns pans
torrats com torrades i biscotes.
Fet aquest breu repàs, tingues present que una dieta equilibrada inclou tots i cadascun dels nutrients
en diverses proporcions. El millor
és menjar de tot i ben variat al
mateix temps que tens un coneixement més ampli dels productes
que compres!
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QUEIXALADES DE PROXIMITAT
4 empreses de km0
ens parlen dels seus
productes fets a casa
Tots estem familiaritzats amb el concepte “km0” i sabem que és sinònim
de qualitat i sostenibilitat, però sabem exactament per què? Com no
precisen d’additius químics per mantenir-los gràcies a la seva proximitat,
són productes molt més frescos i saborosos, i com que es poden transportar ràpidament, tampoc afecten
al medi ambient. Donen feina als
agricultors i productors locals, sense
que la despesa del consumidor vagi
a parar a les mans de les multinacionals, i també ens permeten millorar
la nostra salut i nutrició.
Semblen motius més que suficients,
oi? Però quants d’aquests posem al
cistell de la compra? Perquè els vagis
coneixent, et deixem amb 4 exemples
de productes fets a Catalunya que podràs trobar a la Fira de Mostres!

EMBOTITS D’OIX:
EMBOTITS ARTESANS
DE L’ALTA GARROTXA

Fa més de 60 anys que Embotits
d’Oix va néixer per especialitzar-se
en embotits curats i cuits de manera artesanal. Dionís Cros, l’actual
propietari, ens parla del seu procediment de producció: “El mètode
que seguim és basa en un procés
d’elaboració tradicional, el mateix
procés que es feia al principi”, explica. “Treballem amb carns magres
de primera qualitat, fem les elaboracions amb les mateixes espècies de
tota la vida i la part de la curació de
manera manual”, puntualitza.

L’increment en la demanada dels
seus productes va fer que es traslladessin a les afores d’Oix al 1986,
inaugurant noves instal·lacions més
espaioses i modernes. El fuet, la
llonganissa i la cansalada són els
productes que més demanen els
clients. Aquests experts en embotits
estan convençuts de la importància
de promocionar els productes de
km0: “és vital donar més vida a les
empreses petites com les nostres”.
Ho voldràs tastar perquè…
“Seguim mantenint la qualitat i el
mateix producte de tota la vida”

ANELA FRUITS:
POSTRES DE FRUITA
100% NATURALS

El projecte d’Anela Fruits, “la fruita de cullera”, es va iniciar ara fa 12
anys com a alternativa per menjar
fruita d’una forma còmoda, fàcil, ràpida i saludable. “Elaborem postres
de fruita 100% naturals, sense su-
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PETITES PERLES
DE LA TERRA

cres afegits, ni colorants ni conservants, aptes per a celíacs i diabètics
i recomanats per a tota la família”,
explica Teresa Farré, la responsable
de l’empresa.
En el procés d’elaboració és on posen tota la dedicació: “Collim la fruita amb el punt òptim de maduració,
la netegem, la pelem, li trèiem les
llavors, la triturem i la passem per
un procés instantani de pasteurització”. Disposen de 8 sabors amb
una base de poma o pera, combinats amb plàtan, maduixa, mango o
préssec. El de poma i pastanaga és
el nou sabor que acaben d’estrenar
i que presentaran a la Fira de Mostres, juntament amb un nou format
bevible de pouche enfocat als més
petits i als esportistes.
“Els productes de km0 són garantia
de qualitat, d’alimentació saludable,
d’una història al darrere i, també,
de fer país”, conclou convençuda la
Teresa.
Ho voldràs tastar perquè…
“El fet de ser productors de
pomes i peres ens permet oferir
un producte excel·lent que el
consumidor valora d’una forma
molt positiva”

LÀCTICS UBACH:
IOGURTS, MATÓ I
FORMATGE DE PRIMERA

Al 2012 en Carles Ubach va decidir
obrir una empresa especialitzada en
derivats làctics amb l’ajuda del seu
pare i el seu germà. Actualment, el
seu èxit parla per sí sol: juntament
amb 8 treballadors més, elaboren tot
tipus de productes, des de mató, formatge fresc i iogurts a formatges semi
curats i curats de vaca, cabra i ovella.
“Tota la llet que entrem a fàbrica és
pasteuritzada i tractada em molta
delicadesa; després, elaborem cada
producte amb tota tranquil·litat
i paciència”, especifica en Carles
quan li preguntem pel procés de
preparació. El mató i els iogurts són
els productes que més demana el
consumidor, i estan plenament convençuts de l’aposta pels aliments de
km0: “Per davant de tot, donem feina als de casa i sense costos afegits
de transports o conservació, que són
els que degraden més el producte”.
Ho voldràs tastar perquè…
“Utilitzem llet de proximitat i
de primera qualitat combinada
amb una elaboració artesana
dels nostres productes”

EL RACÓ DE L’OLIVA:

En Jordi Avellí és un emprenedor
que fa poc més d’un any va decidir
encetar el seu propi camí especialitzant-se en la venta d’olives, part
de les quals són ecològiques. “Quan
vaig començar participava en fires
de caps de setmana i, actualment,
també treballo en mercats setmanals”, ens explica.
L’oliva arbequina i l’oliva negra de
Tarragona són els seus productes
més venuts, tots dos de proximitat
i d’una varietat ecològica: “compro
els productes elaborats, i prioritzo
els que es produeixen a Catalunya i
els ecològics”. Té clar que, tot i estar
al principi de la seva aventura empresarial, la clau el seu èxit també
radica en treballar molt i dedicar-hi
moltes hores. “M’agrada molt la feina que faig perquè em permet estar
en contacte amb la gent. Intento
donar confiança deixant provar
el meu producte per demostrar al
client que és bo i de qualitat.”
Ho voldràs tastar perquè…
“Procuro que el meu tracte sigui
sempre el més proper i amable amb el
client i dedicar-li el temps necessari
per explicar les particularitats i característiques de cada tipus d’oliva”
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MIRADA AL FUTUR:
SEMBRANT ARQUITECTURA VERDA
El disseny i la construcció estan
evolucionant cada any que passa
i comencen a adaptar-se a les necessitats actuals de la societat i del
medi ambient. Les noves generacions d’arquitectes despleguen la seva
imaginació juntament amb un fort
sentiment de responsabilitat mediambiental per fer creacions úniques i, al mateix temps, sostenibles.
Anem a veure-ho.

QUÈ ÉS
L’ARQUITECTURA
SOSTENIBLE?

És aquella que busca optimitzar
els recursos naturals i els sistemes
d’edificació de manera que minimitzin l’impacte ambiental sobre el
medi ambient i els seus habitants.
Aquesta arquitectura té en compte l’impacte de l’edifici durant tot
el seu sicle de vida: considera els
recursos que utilitzarà, el consum
d’aigua, el consum d’energia i els
residus que pugui generar. Els aspectes funcionals i estètics dels
edificis entren en sintonia amb l’entorn natural o urbà perquè quedi el
més integrat possible, sense deixar
de costat l’ús de les noves tecnologies en el seu funcionament.

CARACTERÍSTIQUES
QUE HA DE TENIR UN EDIFCI SOSTENIBLE

El primordial d’un edifici sostenible és la seva integració sense que generi
un impacte ambiental i que sigui eficient energèticament. Els 5 trets principals amb els que ha de comptar per complir aquests objectius són els
següents:
1. Fer servir energies renovables que contaminin el menys possible reduint el consum de calefacció, refrigeració, llum i aigua.
2. Tenir una estructura que permeti l’aprofitament de la llum solar i la
ventilació natural planificant tot el seu disseny en base a això.
3. Fer servir materials reciclats en la seva construcció als quals se’ls hi està
donant un segon ús.
4. Estar integrat en la zona tenint en compte els costums, la cultura i l’arquitectura de l’àrea on s’edificarà.
5. Tenir la capacitat d’educar als seus ocupants en el respecte cap al medi
ambient i l’estalvi energètic, a més de proveir-los d’un espai natural i
de confort.
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EXEMPLES D’EDIFICIS SOSTENIBLES
THE CRYSTAL DE LONDRES
Inaugurat al 2012 per Siemens,
aquest edifici acull l’exposició interactiva més gran del món sobre el
futur de les ciutats i també s’utilitza
com a espai d’oficines. La seva forma i estructura imita la d’un cristall
de roca amb la que consumeix un
46% menys d’energia i emet un 65%
menys de diòxid de carboni que altres edificis semblants. La construcció funciona íntegrament amb electricitat i no consumeix cap recurs
d’origen fòssil, com a gas o petroli.
En lloc d’això, empra fonts d’energia renovables, incloent energia del
parc eòlic marí London Array. A
més, recull l’aigua de la pluja i disposa de calefacció solar.
THE EDGE D’AMSTERDAM
Un edifici d’oficines que destaca per
una construcció de vidre majestuosa que representa la sostenibilitat
i el confort utilitzant fins a un 70%
menys d’electricitat que altres estructures similars. Disposa de panells fotovoltaics al terrat i en les façanes d’orientació sud i d’un sistema
d’emmagatzematge d’energia termal
per a la calefacció i la refrigeració.
També compta amb tecnologia intel·ligent que monitoritza el nivell
d’ocupació, els moviments, la il·luminació, la humitat i la temperatura,
de manera que regula els espais de
reunions i de treball dels ocupants
en funció d’aquestes dades.
FACULTAT D’INNOVACIÓ,
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE FLORIDA
Dissenyada per l’arquitecte Santiago Calatrava, aquest edifici combina
alumini, formigó i vidre en 200.000
metres quadrats conformant una
estructura elegant i robusta sobre
un gran llac. A la seva coberta hi ha
46 persianes d’alumini impulsades
per pistons hidràulics que regulen
la llum solar en funció de la trajectòria del sol per escalfar o habilitar
zones més fresques. L’edifici compta
amb nombroses aules i laboratoris
distribuïts en passadissos corbats
de doble càrrega i amb molts espais
comunitaris oberts al paisatge i amb
vistes al llac.
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APPS PER EXPRIMIR
EL TEU SMARTPHONE
Et descobrim 12 apps increïblement
útils que potser no coneixies
Els mòbils dominaran el món, o ho farem nosaltres a través d’ells. Aquesta
eina s’està convertint en un extensió
de nosaltres mateixos que ens fa cada
dia la vida més fàcil, i amb la Fira de
Mostres no és una excepció.
Hem investigat les millors apps relacionades amb els diversos sectors
de la fira perquè li treguis tot el suc
al teu mòbil. Pren nota!

DECORACIÓ

ALIMENTACIÓ

COOKPAD
Si ets dels que t’agrada cuinar,
aquesta app amb milers de receptes
casolanes no pot faltar en el teu mòbil. Pots buscar les receptes per ingredients de manera intuïtiva, fer-te
la teva llista de receptes preferides o
penjar les teves pròpies per compartir-les amb tota la comunitat. Un
imprescindible pels cuiners/eres de
la casa.

HOUZZ
Una app per redissenyar casa teva
agafant noves idees gràcies a més de
16 milions d’imatges en alta resolució de les diferents parts d’un habitatge. També pots comprar mobles i
contractar els serveis de professionals i dissenyadors. Fins i tot, hi ha
un simulador amb el qual pots veure com quedaria un sofà o estanteria
en el teu menjador!

HOME DESIGN 3D
Aquesta també va de disseny, però
tu crees des de zero! Et permet construir al teu gust la teva casa ideal
amb tecnologia 3d definint l’estructura sencera de l’habitatge, finestres,
instal·lacions, mobles, colors, llum...
i en acabat, pots visitar la casa amb
un recorregut virtual. Tot el que
t’imaginis ho pots fer possible.

LISTONIC
Oblidat d’aquell post-it arrugat que
quasi ni s’entén on has anotat la
compra. Amb Listonic pots crear
llistes de la compra fàcilment afegint preus i quantitats que, a més,
podràs compartir de manera privada. L’app estudiarà els teus hàbits de
compra per donar-te consells i procurar que no et deixis res, a més,
segrega els productes per tipologia
per trobar-los més ràpidament!

NEGOCIS

STOCARD
Vas a pagar a la botiga i descobreixes que t’has deixat la targeta client
a casa, o has de treure un llibre de la
biblioteca i no recordes on vas guardar el carnet de soci. Oblida’t de
dur mil targes a sobre! Aquesta app
escaneja tots els codis de barra de
les teves targetes client perquè sempre les duguis totes a mà i puguis
fer-les servir en qualsevol moment.
Pràctic, oi?

MOBILLS
Una manera àgil i ràpida de controlar les teves despeses gràcies a una
app molt visual que et proporciona
gràfics interactius. També pots controlar els teus estalvis i els crèdits
pendents, de manera que visualitzes
la teva evolució més a més i gestiones millor les despeses segons els
teus guanys. Les teves finances sota
control i a la butxaca.
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SALUT

ENDOMONDO
Una app de salut útil per al control
de qualsevol esport que practiquis:
córrer, anar en bici, caminar…etc.
L’app et motiva a seguir fent exercici mentre duu a terme un seguiment
de la teva activitat física i l’analitza.
També guarda estadístiques perquè
puguis veure els teus progressos i
definir els següents objectius.

FABULOUS
Una app molt visual que et motiva a
adquirir hàbits saludables, com beure un mínim d’aigua al dia, fer exercici, dormir un mínim d’hores, meditar o concentrar-te. Tot plegat
amb l’objectiu de dur una vida més
sana, reduir els nivells d’estrès i ansietat i millorar la teva productivitat
i atenció en tot el que fas.

TURISME

PANORAMA 360 CAMERA
Una app estrella en el sector turístic, ja que permet elaborar espectaculars vídeos i composicions fotogràfiques en 3D. Els usuaris pengen
fotos i vídeos 3D dels llocs que visiten d’arreu del món, de manera que
pots veure imatges panoràmiques
de qualsevol lloc i sentir-te com si
fossis allà. Una app ideal pera viatgers i fotògrafs.

XE CURRENCY
Et costa calcular quants euros són 53
lliures? Aleshores tingues a mà
aquesta app, un convertidor de divises oficial amb taxes reals de monedes de tot el món. El pots fer servir
sense tenir internet, l’únic que has
de fer és recordar-te d’actualitzar-lo
just abans de marxar de viatge per
tenir la última equivalència de canvi.

MOTOR

WAZE
Aquesta app té la seva versió en català i resulta extremadament útil
per evitar accidents, trànsit o carrers tallats. L’aplicació funciona
amb un gps a temps real que t’informa en tot moment de l’estat de les
carreteres i t’ajuda a trobar aparcament. T’estalviarà temps i també
combustible, ja que detecta la gasolinera més econòmica dins de la
teva ruta!

JA HI VAIG
Aquesta app, també amb versió en
català, serveix pe anar avisant de la
nostra ruta sense tocar el mòbil
mentre estem conduint. Comparteixes un enllaç privat de la ruta amb
els amics o familiars que t’estiguin
esperant i ells podran anar veient
en quina part et trobes del trajecte i
a quina hora estimada arribaràs.
Perquè els que t’esperen estiguin
tranquils!
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CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR,
ÉS POSSIBLE?
I tan que ho és! L’únic que necessitem és una sola cosa: un canvi de
xip, tan per part de l’empresa com
del treballador. Una manera d’entendre la jornada laboral no com
una obligació ineludible, sinó com
un repte estimulant que et satisfà
com a persona i com a professional
i del que l’empresa se’n beneficia
gràcies a un treballadors contents i
més productius.

TRANSFORMAR LA CULTURA
CORPORATIVA
Segons el darrer informe de l’IESE
Business School, aquelles empreses
que faciliten la conciliació laboral i familiar són fins a un 19% més productives que aquelles que no ho fan. I no

es tracta de fer més hores, sinó de ferne menys, però molt més rentables!
Els horaris extensius que tenim avui
dia en la majoria d’empreses del país
provoquen un allargament innecessari de la jornada laboral que dificulta la gestió entre la vida personal i
laboral i pot generar actituds de desmotivació i cansament dels empleats. Estadísticament, s’ha demostrat
que les pauses excessivament extenses a l’hora de dinar o les tardes que
s’allarguen més del compte són molt
més ineficients que les jornades intensives, per exemple.
És a dir, es tracta de treballar menys
hores, però a més rendiment. Hi ha
països europeus on la jornada laboral diària no és de 8 hores, sinó de

7 o fins i tot de 6. En aquests països
com Suècia o Alemanya, a aquell
treballador que segueix a l’oficina
més enllà de les 5 de la tarda no
se’l considera un treballador entregat, sinó ineficient, ja que no ha
sabut gestionar el temps de què disposa adequadament. A casa nostra,
la percepció és ben bé la contrària:
una persona que fa hores extres és
aquella que es volca més en l’empresa, sense analitzar per què ha
necessitat tantes hores per fer determinades tasques.
Per revertir aquesta situació, l’empresa ha de procurar donar-li la volta a la manera de treballar dels seus
empleats en base a 3 factors vitals:
el compliment d’objectius, la confiança i la responsabilitat.
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CANVIS QUE POT APLICAR L’EMPRESA
Si ets una empresa i t’interessa afegir-te a la nova corrent del canvi per
generar un millor ambient de treball i guanyar en productivitat, aquí hi
ha un llistat de mesures que pots començar a aplicar.
• FLEXIBILITAT HORÀRIA: Aquesta és la primera norma per poder
conciliar vida laboral i familiar, perquè els treballadors descansin
més i millor i vinguin amb més energia. L’empleat s’organitza el seu
dia a dia i les seves hores adaptant-se a les seves necessitats. Una
bona manera d’aplicar-ho és amb horaris intensius, hores flexibles
d’entrada i sortida o l’adaptació de les vacances al calendari escolar.
• PROMOCIÓ INTERNA: L’empresa ha de motivar als seus treballadors fent-los saber que allà sempre podran prosperar, ja sigui amb
un lloc de treball superior, unes responsabilitats diferents o un increment del sou amb el pas del temps.

EL NOU PERFIL
DEL TREBALLADOR
Això de treballar menys hores sona
molt bé, però ha d’haver-hi uns resultats. Estem parlant de fomentar
un nou perfil d’empleat amb un esperit emprenedor, a qui li motiva el
què fa i amb idees innovadores per
avançar sempre en el seu camp i
fer avançar l’empresa. És a dir, que
aporti un valor afegit. A canvi, se
li donen moltes més llibertats per
gestionar el temps com millor li
convingui, sempre que els projectes o tasques estiguin complerts en
una planificació coordinada per tot
l’equip.
Es tracta de treballar en base a objectius i no per uns horaris rígids que
acaben malmeten la vida personal o
familiar. Aquest sistema apodera al
treballador, al mateix temps que genera un ambient més dinàmic i motivador dins l’empresa. Es premia tot
allò que el treballador aporta, i no el
nombre d’hores que passa al seu lloc
de treball. Així és menys probable
que aquesta persona s’avorreixi o es
cansi de la seva feina i pot dedicar
temps a la seva vida personal sense
haver de patir perquè no arriba a
recollir als nens de l’escola o apuntar-los a la força a activitats extraescolars perquè no poden passar les
tardes junts. El treballador canvia
d’actitud, arriba content i descansat
a la feina i s’hi dedica amb més ganes
i més intensitat.
La clau radica en la confiança de
l’empresa cap als seus empleats,
que per un costat gaudiran de més
privilegis, però per l’altre se’ls hi
exigiran més responsabilitats.

• TREBALLAR PER PROJECTES: Com hem dit, no compten tan les
hores com els resultats de la feina feta. Complir amb els objectius
dins d’un termini i amb la major efectivitat possible ha de ser la base
del treballador, mentre s’autogestiona com més li convé.
• TELETREBALL: Una altra opció que moltes empreses estan començant a implantar és la combinació d’hores presencials amb hores a
casa. És cert que amb determinats llocs de treball és més complicat,
però amb molts d’ells només cal un ordinador, un telèfon i una bona
connexió a internet.
• FORMACIÓ CONSTANT: Existeixen molts programes de formació
per a empreses en idiomes, noves tecnologies, tècniques de treball...etc
que aporten noves eines i coneixements als treballadors amb les quals
surten guanyant tan ells com la mateixa empresa.
• BENEFICIS EXTRASALARIALS: També hi ha beneficis opcionals
que poden fer decantar la balança en la implicació dels treballadors,
com disposar d’una zona de menjador, l’ampliació dels permisos de
maternitat i paternitat, assegurances mèdiques amb cobertura ampliada pels familiars, xecs de guarderia, dietes... etc.
En conclusió, la voluntat de canvi es troba només en nosaltres i en les
ganes que tinguem de començar a aplicar un sistema més eficient i beneficiós per a tots els membres d’una companyia!
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“SENSE VOLUNTAT
NO HI HA CANVI POSSIBLE”
La Núria ens parla d’acompanyament,
de desenvolupament personal i d’assolir objectius. Conceptes dels que hem
sentit a parlar, però als que de vegades no sabem donar forma. Des que
va engegar el seu propi negoci ara fa
5 anys dedicat al Coaching Personal i
per Empreses (Núria Balliu), ha estat
ajudant a la gent a nivell professional
i personal perquè prengui consciència
de quina és la seva pròpia essència i
quin és el camí per sentir-se realitzats.

Què significa
ser coach?

La professió de coach consisteix en fer
un acompanyament a les persones o
grups que es troben en una situació
que precisa de canvis. A través d’un
procés de preguntes, es condueix a la
persona de la situació actual a la situació desitjada.

Procés de preguntes?

El mètode de preguntes i respostes
serveix per clarificar què es el que no
ens agrada de la nostra situació i foca-

litzar més fàcilment els objectius on
volem arribar. Ajudem a la persona a
que torni a estar bé amb ella mateixa,
però sobretot, amb el seu entorn personal o laboral.

Què és el coaching
sistèmic en el que t’has
especialitzat?

“No es tracta de
triar entre un
coach o un psicòleg,
sinó de trobar
aquell perfil de
professional amb el
que connectes”

Hi ha moltes branques dins del coaching. El sistèmic no es limita a observar l’individu per sí sol, sinó que el veu
amb una perspectiva més amplia, en
el seu entorn. Si algú té un nivell alt
d’estrès o no rendeix a la feina, des de
l’òptica sistèmica el problema no el té
només l’individu, sinó que l’ambient
on es troba no acaba de funcionar.

I el coaching amb cavalls?

Es tracta de fer fluir la conversa amb
cavalls presents, però sense muntar. El
cavall és un animal molt sensible que
capta tot el que passa al seu voltant i
fa de mirall de les persones. Ajuden a
treballar amb temes d’equip, comunicació i lideratge.
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En quin moment
vas decidir orientar la
carrera cap al coaching?

Jo feia tasques de coordinació en l’àrea
de formació per professionals dins
de la fundació SER.GI. Allà em va
atraure l’àmbit del desenvolupament
personal i vaig veure que m’agradava
sentir-me en contacte directe amb la
gent. D’aquí va sorgir la idea d’engegar el meu propi negoci focalitzant-me
en l’apropament a les persones.

En què es diferencia un
coach d’un psicòleg?

Podríem dir que el psicòleg busca l’arrel del problema i el coach es centra
en fer preguntes que t’ajuden a reflexionar sobre el present i el futur. Es
centra en el: “cap a on vull anar?”. Un
coach pot ser llicenciat en psicologia o
tenir una formació social, terapèutica
o, fins i tot, empresarial, en funció de
l’àmbit on apliqui el coaching.

Tot i així, encara hi ha
gent que ho confon.

El coaching personal és el més proper a
la psicologia. Crec que no es tracta de
triar entre un coach o un psicòleg, sinó
de trobar aquell perfil de professional
amb el que tu connectes. Un coach no
és expert en problemes psicològics,

sinó que es algú que està al teu costat i
et fa reflexionar; et facilita unes línies
perquè tu siguis l’expert en tu mateix.

I quan es detecta algun
trastorn?

Quan hi ha una patologia o trastorn
psicològic, sempre aconsello posar-se
en mans d’un psicòleg o psiquiatra,
i si l’altre professional també hi està
d’acord, després poden tornar al coaching. El coach és per a persones sanes
que busquen millorar un aspecte de la
seva vida.

Algun problema amb
el que et trobis
habitualment?

En el món empresarial podem trobar
la demanda d’un superior cap a un treballador perquè canviï la seva actitud.
Aleshores, podem treballar a nivell
sistèmic per aconseguir més motivació i rendiment, o valorar si la persona
està en el lloc adequat. El fet de passar
gran part de la nostra vida en un lloc
on no volem estar perjudica tan a les
persones com a les empreses. Si fem
allò que ens agrada, podrem aportar
les nostres millors qualitats.

“El coach et facilita unes
línies perquè tu siguis
l’expert en tu mateix”
El coach ha de ser
una persona molt segura
de sí mateixa per poder
assessorar als demés?

Ningú es perfecte, però si vols ser coach, primer has de passar per un procés de desenvolupament personal que
durarà tota la vida.

Per què vens
a la Fira de Mostres?

Perquè vull donar a conèixer els beneficis del coaching per a les empreses.
Una branca del meu projecte va dirigida a empreses familiars, ja que s’hi
barregen temes personals i professionals. Una persona que ajudi a diferenciar empresa de família, a focalitzar un
traspàs generacional o a posar llum als
conflictes existents pot ser molt útil
per la salut de la família i pel bon creixement de l’empresa.
A més, ofereixo als visitants la possibilitat de fer una sessió exprés de coaching
durant la Fira al meu estand, el 167.
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EL PRESTIGI ACADÈMIC,
DOCENT I DE RECERCA
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

El rànquing de la Fundación Conocimiento y Desarrollo 2018, que valora
el rendiment de les universitats espanyoles segons diversos paràmetres,
atorga a la Universitat de Girona el
cinquè lloc global.
A més, en l’apartat d’Ensenyament i
Aprenentatge, la UdG ocupa la segona posició, mentre que és la quarta
millor universitat en Recerca i la cinquena en Contribució al Desenvolupament Regional.
Entre els aspectes més destacats, s’esmenta la captació de fons privats per
a la recerca, la mobilitat internacional
i la producció de tesis i publicacions
d’abast internacional. També els màsters impartits en anglès, les excel·lents
taxes de graduació i inserció laborals i
les pràctiques en empreses al llarg dels
estudis.
En l’informe del World University
Rankings 2018, la Universitat de Girona se situa en el reduït ventall del
4%, que inclou les millors institucions
acadèmiques de tot el món. La UdG figura entre les 750 millors en un estudi
sobre més de 18.000 universitats.
En la valoració que fa l’U-Ranking,
elaborat per la Fundació BBVA i
l’IVIE, l’any 2018, la Universitat de
Girona ocupa el sisè lloc, i és cinquena
del rànquing quant al Rendiment Docent i al Rendiment Investigador.
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DONES QUE VIATGEN SOLES:
T’HI ATREVEIXES?
Viatjar és una activitat que ens connecta directament amb el món; un mitjà
per lluitar contra els prejudicis i les
fronteres i ampliar el coneixement sobre altres països i sobre nosaltres mateixos. Quan el viatge es realitza sol o sola,
l’aprenentatge s’amplifica, perquè tenim molt més alerta els nostres sentits.

Cada vegada són més les dones que
emprenen un viatge per elles mateixes, sense més companyia que la
maleta, la guia i el portàtil. De fet,
estem parlant d’un mercat a l’alça on
s’ha produït una crescuda considerable d’agències de viatge exclusives
per a dones en els darrers anys.

Internet també ha afavorit aquest
tendència gràcies als blogs de dones viatgeres que relaten les seves
vivències, donen consells i animen
a les demés a experimentar aquesta aventura. I totes elles tenen una
cosa en comú: sempre repeteixen
l’experiència.

EM TIRO A LA PISCINA?

Com tot, viatjar sola a qualsevol país té les seves coses bones i els seus inconvenients. Sens dubte, els avantatges són més poderosos, però el millor és que
estiguis ben informada abans de començar.
AVANTATGES
DE VIATJAR SOLA

DESAVANTATGES
DE VIATJAR SOLA

QUAN VIATGES SOLA,
MAI ESTÀS SOLA
Sempre que tu ho vulguis, és clar.
Aniràs trobant gent pel camí que
viatja igual que tu amb qui podràs
establir conversa fàcilment o compartir part del trajecte. També interactues amb facilitat amb la població local i et mostres més oberta
i receptiva al contacte humà sense
ni adonar-te.

ENTRES EN CONTACTE
DIRECTE AMB ELS LOCALS
Quan viatges sola, és fàcil que altes
dones se t’acostin per fer-te preguntes o per oferir-te ajuda, ja que
senten curiositat. Pots allotjar-te en
cases de gent local i experimentar
la seva manera de viure. T’adones
que el món és molt més hospitalari
del que sembla i coneixes persones
i costums molt diferents.

LLIBERTAT
A LA MÀXIMA POTÈNCIA
El fet de viatjar sol o sola és una
de les sensacions de llibertat més
grans que es poden experimentar.
El viatge et pertany només a tu:
tries on vols anar, què vols fer i
quan ho vols fer. La flexibilitat és
absoluta i ets posseïdora del teu
temps, tant per fer de tot com per
no fer res.

APRENS SOBRE TU MATEIXA
Aquesta experiència aporta un coneixement vital difícil de trobar si
no se surt mai de la zona de confort. Aprens a gaudir d’estar amb
tu, a coneixe’t millor i a connectar
amb parts teves que no havies descobert mai. La soledat t’ensenya a
confiar en la teva intuïció i t’acabes
tornant una persona més segura
de sí mateixa.

ELS SENTITS ES DESPERTEN
Des del moment en que t’has de
cuidar de tu mateixa en un país
desconegut, tots els sentits entren
en alerta. La teva mirada ja no està
tan posada en el teu company de
viatge, sinó en tot allò que t’envolta. Absorbeixes molta més informació i copses coses que segurament et passarien desapercebudes
viatjant amb gent.

HAS DE PRENDRE


PRECAUCIONS
Els consells de seguretat més obvis
es tornen imprescindibles a l’hora
de viatjar sola, però no és res que
no et dicti el teu sentit comú. Senzillament, has d’estar més atenta
a tot el que t’envolta. Hi ha llocs
del món on es fa estrany veure una
dona viatjant sola i és possible que
et sentis observada. El millor que
pots fer és integrar-te al màxim
amb els costums, la manera de vestir i no sortir sola de nit.

NO POTS COMPARTIR


DETERMINATS MOMENTS
Viatjar t’omple de moments extraordinaris que sempre voldràs comentar o compartir amb algú que
tinguis al costat, i és llavors quan
sents que et falta alguna cosa, però
en realitat, els estàs compartint
amb tu mateixa i després els podràs
explicar, escriure o fotografiar com
a moments únics i només teus.

ÉS MÉS CANSAT


T’has de fer càrrec de tot: transport, rutes, horaris, allotjament,
diners... De vegades, és cansat vigilar sempre les teves pertinences
o moure’t amunt i avall sense ningú que et doni un cop de mà, per
això, el millor és viatjar lleuger i
tenir la documentació i els diners
sempre sota control.
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PAÏSOS PER COMENÇAR

Si ja t’està entrant curiositat, et diem quins són els països
més segurs per fer el teu primer viatge en solitari.
ÀUSTRIA
Sempre es una bona idea començar per un
país de proximitat, i Viena és una capital
que et rebrà amb els braços oberts. És una
ciutat neta i ordenada, amb un sistema de
transports freqüent i puntual i amb activitats
per a tots els gustos. Pots perdre’t entre els carrerons del centre històric, admirar l’arquitectura
de l’era imperial, visitar museus i mercats... Tot sabent que,
a més, estàs en una de les ciutats més segures del món.
CANADÀ
Aquest país és considerat com un dels
més nets, desenvolupats i segurs del món.
Ofereix múltiples experiències, paisatges
impressionants, esports extrems, ciutats
històriques, llocs exòtics, etc. És un país
molt turístic, de manera que està molt ben
comunicat i podràs moure’t d’un lloc a un altre
de moltes maneres i triar diverses formes d’allotjament. Els canadencs són gent amable i la majoria parlen
anglès i francès.
ISLÀNDIA
És l’illa també coneguda com “terra de foc
i gel”. Islàndia és un paradís natural que
emana màgia, on trobaràs guèisers, icebergs, cascades, volcans i glaceres. Es tracta
d’un país molt segur per visitar si vas sola, ja
que la taxa de criminalitat és quasi del 0%. La
majoria de persones parlen un anglès perfecte,
així que no tindràs problemes per comunicar-te i hi ha rètols en anglès per tot arreu.
TAILÀNDIA
Un dels països “motxillers” més famosos
de tot el món. En les últimes dècades, ha
atret a milers de viatgers per l’exotisme de
les seves platges, la gastronomia, la cultura i els tresors naturals. Com rep una quantitat de turisme exorbitant, tot el país està
adaptat a aquest, només has de vigilar les petites estafes. No tindràs cap dificultat per conèixer
altres motxillers que, com tu, viatgen sols o soles, i tothom
domina l’anglès.
NOVA ZELANDA
Amb els seus impressionants paisatges
i la seva naturalesa salvatge, aquest país
compost per dues illes és considerat com
la destinació perfecte per a molts. També és
un dels països més segurs i la gent local és molt
amable i amigable. És un país molt turístic, de
manera que conèixer altres viatgers serà molt senzill i està
molt ben connectat amb varies vies de transport.

ALGUNES
PRECAUCIONS
QUE CAL SEGUIR

Vagis on vagis, has de tenir present alguns consells
bàsics de seguretat que també s’apliquen a viatges
en parella o en grup, però que cobren importància
quan depens de tu mateixa.
INVESTIGA COM BELLUGAR-TE
PER CADA DESTÍ
Viatja preparada per a tot, estudiant el teu itinerari
prèviament i reconeixent a l’arribada les zones per
on et mouràs a través dels carrers, barris i mitjans
de transport perquè sempre tinguis varies opcions
a mà. Així evitaràs caure en qualsevol trampa per
a turistes o sabràs com desplaçar-te amb seguretat.
OBSERVA EL TEU VOLTANT
És molt important que quan arribis al teu allotjament observis la zona, la gent i els comerços. Situa
els serveis d’emergència i tingues els telèfons locals
d’ajuda. Una dona que viatja sola pot semblar un
blanc fàcil a les estafes, els robatoris o alguna cosa
més, el que has de fer és anar un pas per davant i
evitar zones que no et donin sensació de seguretat.
EVITA SORTIR DE NIT
Tots els viatgers solitaris, ja siguin homes o dones,
estan exposats a certs riscos quan cau la nit. Per evitar-los, l’únic que has de fer és arribar al teu allotjament a una hora raonable o, si s’ha fet tard, agafar
un taxi. Procura no agafar autobusos o trens nocturns i no ficar-te en carrers desolats.
UNEIX-TE A MÉS VIATGERS
Sempre que ho vulguis, tindràs l’oportunitat d’ajuntar-te a altres viatgers com tu, ja sigui en el mateix
allotjament, en un mitjà de transport o en qualsevol
punt turístic amb qui podràs compartir estones o
part del viatge, per ajudar-vos l’un a l’altre o fer-vos
companyia.
NO SEMBLIS UNA TURISTA
Vesteix roba còmoda i adapta’t als costums del
país on siguis, sobretot si es tracta del sud-est asiàtic o l’orient mitjà. No deixis veure els teus aparells
electrònics mentre camines i, si et
perds, entra en alguna botiga o
cafeteria per situar-te amb calma o demanar indicacions. Per
últim, recorda que un cadenat a
la maleta i a la motxilla sempre
seran útils per no tenir mil ulls
posats a les cremalleres!
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GIRONA POSA EN
MARXA EL SERVEI
“COMERÇ A DOMICILI”
L’àrea de Promoció Econòmica,
Desenvolupament Local, Turisme i
Ocupació de l’Ajuntament de Girona, juntament amb Càritas Ecosol i
Eina Activa, van endegar el passat
mes de juliol la iniciativa “Comerç a
domicili”, una acció de dinamització
comercial amb la què es pretén facilitar i fidelitzar les compres de residents i visitants, fomentant alhora
un comerç més inclusiu i sostenible.
Aquest projecte, que consisteix en
el lliurament de les compres de la
botiga al domicili del client, impulsa la inserció laboral i social de
persones amb risc d’exclusió social
i afavoreix la sostenibilitat ambiental, ja que és una acció que es realitza en bicicleta. El servei també
ofereix la possibilitat de realitzar els
lliuraments als hotels de la ciutat,
aconseguint apropar el comerç de
proximitat als turistes.
El funcionament d’aquest nou servei, en el cas dels veïns, consisteix
en sol·licitar directament a l’establiment que els lliurin la compra a
casa complimentant un tiquet amb
les dades bàsiques (adreça, franja
horària i telèfon de contacte). Pel
que fa als turistes, el funcionament
és el mateix, però el lliurament de
la compra es fa a l’hotel on estan
allotjats.
D’aquesta manera, es vol facilitar
i fidelitzar les compres tant amb
els ciutadans com amb els turistes
que visiten la ciutat. Amb aquesta
col·laboració, s’aconsegueix englobar la dinamització comercial, la
sostenibilitat ambiental i la inclusivitat social a Girona, tot fomentant
la contractació de persones en risc
d’exclusió social i oferint un servei
sostenible i de proximitat.
Des de l’Ajuntament de Girona,
s’han adquirit i lliurat tiquets als comerços de la ciutat perquè puguin
testejar aquest servei de manera
gratuïta. Els comerços associats els

han rebut a través de les associacions de comerciants, que també han proporcionat díptics informatius sobre la iniciativa en diferents idiomes. Els
establiments que no formen part de cap associació els han pogut recollir a
l’Oficina de Turisme fins a esgotar existències.
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CIUTATS INTEL·LIGENTS
VS

CIUTATS SOSTENIBLES
Si els nous avenços tecnològics han de tenir una aplicació directe i
útil en la vida diària de les persones, és precisament a través de les
smartcities o ciutats intel·ligents. I per què s’anomenen així? Perquè
es tracta de ciutats que s’han transformat per proveir als seus habitants d’un espai urbà còmode, eficaç i sostenible, on tots els sistemes
estan connectats de manera intel·ligent per tal d’optimitzar els recursos i facilitar els desplaçaments interurbans.
Precisament, el transport és un dels pilars per aconseguir un canvi
significatiu en el nivell de vida dels ciutadans, i per millorar aquest
sistema, hi ha dues estratègies a seguir: el de les smartcities, centrades en potenciar els cotxes elèctrics i els pàrquings intel·ligents, o el
de les ciutats sostenibles, que volen promoure transports alternatius
com la bicicleta o l’anar a peu. Anem a conèixer alguns exemples!

SMARTCITIES
VANCOUVER, CANADÀ

Al 2009 aquesta ciutat canadenca
va fer públic un pla a 10 anys titulat
Vancouver 2020: un futur verd i brillant. El pla té la intenció de convertir la ciutat en un líder mundial pel
que fa a sostenibilitat i smartcities remodelant els tres principals sectors
de consum energètic: l’electricitat,
la climatització i el transport.
Alguns dels seus principals objectius són la reducció d’emissions de
gasos, la instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum o la implantació de xarxes intel·ligents a la ciutat per adaptar el transport públic a
les necessitats de la gent. A més, la
seva estratègia gira entorn del concepte d’ecodensitat, que serveix per
incrementar el nombre d’habitatges
i oficines en una zona determinada
i aconseguir la suficient densitat per
suportar el trànsit.
Vancouver té uns 600.000 habitants
i pel 2050 té previst que un 100%
del seu abastiment energètic sigui a
través d’energies renovables.

TÒQUIO

El gegant asiàtic fa anys que s’erigeix com una de les primeres smartcities gràcies a una urbanització
intel·ligent, un sistema de metro
totalment automatitzat o la implantació de sistemes de pagament a través d’aplicacions mòbil en mitjans
de transport i supermercats.
Entre els diversos usos tecnològics,
la ciutat compta amb un servei que
envia alertes als usuaris als seus telèfons mòbils per preparar-se en cas
de terratrèmols a través de missatges de text, sense necessitat que els
dispositius estiguin connectats a internet. A més, tenen engegats diversos plans d’actuació per augmentar
l’eficiència energètica i disminuir el
consum de carboni que estan donant molt bons resultats en una megalòpolis que supera els 13 milions
d’habitants.

SINGAPUR

Aquesta és una altra de les principals smartcities mundials gràcies
al projecte LIVE Singapore!, que
consisteix en una extensa xarxa de
sensors connectats a internet que
recopilen dades en temps real sobre
el funcionament global de la ciutat amb l’objectiu d’utilitzar aquest
volum d’informació per millorar la
qualitat de vida dels ciutadans.
El projecte ofereix als habitants informació en temps real sobre diferents aspectes de la ciutat que els
permeten prendre les millors decisions personals basades en el seu
entorn. Per exemple, els sensors
informen sobre els riscos d’inundacions o tempestes tropicals, els
embussaments de trànsit, la qualitat de l’aire, els nivells de pol·len o
la disponibilitat de pàrquing lliure.
També mesuren els fluxos de persones i donen informació sobre els
moviments ciutadans en concentracions o esdeveniments gràcies a les
lectures de les dades mòbils.
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El transport és un dels pilars per
aconseguir un canvi significatiu
en el nivell de vida dels ciutadans

Vancouver

Pontevedra

CIUTATS SOSTENIBLES
PONTEVEDRA,
ESPANYA

Pontevedra s’ha convertit en un
model de sostenibilitat a nivell nacional i internacional. Amb una població de gairebé 83.000 habitants,
fa més de 15 anys que va començar
un procés de descontaminació. Tot
el centre de la ciutat es va fer peatonal, es van ampliar els carrils bici,
es van rehabilitar espais públics i es
van augmentar les zones verdes i els
camins pels vianants. També es van
crear diversos aparcaments gratuïts
a les afores de la ciutat i es va delimitar a 30 km/h el límit de velocitat
per conduir per la zona urbana.
El resultat? En 15 anys, els 27.000
vehicles que recorrien els carrers de
la ciutat s’han reduït en un 90% i la
contaminació ha disminuït un 65%.
El 70% dels desplaçaments es fan
en bici o a peu i la població gaudeix
d’un nivell molt més elevat de salut
i menys estrès.

OSLO, NORUEGA

HAMBURG, ALEMANYA

Oslo va ser declarada Capital Mediambiental d’Europa 2019. La primera mesura que va prendre per
convertir-se en una ciutat lliure de
fum va ser la d’eliminar 300 places
d’aparcament al 2017 per dissuadir
a la població de fer servir el cotxe.
Al 2018, aquesta xifra es va incrementar en 700 places dins del nucli
urbà, fet que van permetre ampliar voreres, augmentar el mobiliari
urbà i la vegetació, els carrils bicis i
les terrasses per a l’hostaleria.

La segona ciutat més poblada
d’Alemanya, amb 4,3 milions d’habitants, porta anys essent un referent de sostenibilitat. Les zones
verdes ocupen el 16,8% de la ciutat, fet que permet al 89% de la població viure a menys de 300 metres
d’un parc, així com d’una parada
de transport públic. Això és degut
a que Hamburg compta amb més
d’11.000 km de línies d’autobús
amb més de 10.000 parades diferents.

El pla d’ajudes del govern noruec
cap als vehicles elèctrics l’ha convertit en el país de major numero de
cotxes elèctrics per habitant (21 de
cada 1.000). A partir de 2019, han
determinat prohibir els cotxes contaminants per reduir l’emissió de gasos en un 50%. La prohibició entrarà
en vigor en una zona on resideixen
un milió d’habitants i on treballen
aproximadament 90.000 persones.

Actualment, vol anar un pas més
enllà. Amb el programa Grünes
Netz (Xarxa Verda), d’aquí a 20
anys ja no serà necessari bellugar-se
en cotxe. La ciutat fusionarà rutes
peatonals i carrils bici amb àrees
verdes, places, jardins i parcs. Amb
això, espera reduir un 40% les emissions de CO2 per a l’any 2020 i un
80% per l’any 2050. Tot un repte de
ciutat verda!
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HARLEY-DAVIDSON
CALENTA MOTORS A GIRONA
NOVETATS 2019
La nova Harley-Davidson FXDR 114 marca la línia d’un estil renovat amb avançades prestacions i tecnologia d’última generació. A més, un total de 8 models de
Harley Davidson Touring i Trike 2019 ofereixen una major potència amb el motor
Milwuakee-Eight 114 I una sèrie d’avenços
tecnològics que eleven les seves prestacions i funcionalitat.

Va ser l’any 1903 quan quatre emprenedors van fabricar la
primera moto Harley-Davidson en una modesta barraca de
fusta situada a Milwaukee, la ciutat més gran de Wisconsin,
als Estats Units.
Més de 100 anys després, una companyia amb llarga tradició en la comercialització de vehicles, Juandó Grup, es
llança de cap al sector de les dues rodes de la mà de Harley-Davidson obrint la seva primera sucursal a la ciutat
de Girona.
Dos anys després que Juandó Grup iniciés
les negociacions amb el fabricant dels mítics motors bicilíndrics, va obrir el nou
concessionari a Fornells de la Selva al
2017, en unes naus propietat del Grup
ubicades a tocar de l’antiga N-II. La
botiga ocupa uns 350m2 , dels quals
150 es destinen a exposició i 200 al
taller de reparació i magatzem.

L’EQUIP
HARLEY GIRONA

L’equip que es va posar en marxa
per endegar el projecte de Harley
a la ciutat està format per 3 especialistes en el món del motociclisme
i amb una gran experiència dins
de l’univers Harley-Davidson, que
ofereixen un servei personalitzat a
tots els clients interessats en aquestes mítiques motocicletes de fama
mundial.
El passat mes d’agost, Harley-Davidson Girona, va assistir al Congrés
Mundial de Harley-Davidson a San
Diego (EEUU) on es van presentar les
novetats del 2019 en la nova gama de
motocicletes, accessoris, roba i complements.

Per altra banda, el nou sistema multimèdia
BOOM Box GTS ofereix l’aspecte modern
i la funcionalitat dels últims dispositius
mòbils i tauletes amb una durabilitat i característiques adaptades a les motocicletes. Aquest sistema és compatible amb
Apple CarPlay i projecta en pantalla les
funcions del mòbil.

Per a més informació:
http://www.harleygirona.com
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
DISSABTE 27 D’OCTUBRE
10:00H Inauguració oficial
10 A 14H Salt Horitzontal. EUSES Grau en Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport. A l’estand de la
UdG, núm. 170.
11 A 13:45H El suplement de L’arca de Nogué de Catalunya Ràdio en
directe. A l’espai gastronòmic del
Girona Excel·lent.
11H Demostració i tast de cryocooking, cuina amb gasos criogènics.
A l’estand de Comercial Brusi Terrades, núm. 417-418.
12H Nosaltres també investiguem.
Persones amb discapacitat fem recerca per reivindicar els nostres
drets. Màster en Atenció a la Diversitat en una Escola Inclusiva. UdG.
A la sala d’actes.

14H Demostració i tast de cryocooking, cuina amb gasos criogènics.
A l’estand de Comercial Brusi Terrades, núm. 417-418.
17H A 17:45H Tast de cafès i galetes. Cafès Roura i Galetes Trias. A
l’Espai gastronòmic – Girona Excel·
lent.
17H Cinc elements distintius dels
vins empordanesos, a través dels relats de cinc personatges mítics: Dionís, Bòreas, Vulcà, Sirena i Dríade.
Càtedra del Vi i de l’Oli de l’Empordà. A l’estand de la UdG, núm. 170.
18H Mapping party: Identifiquem
actius de salut, què ens dona benestar? A l’estand de la UdG, núm. 170.

18:30H Conferència/Taula rodona:
El futur de la mobilitat per als tallers: on som, cap on anem? I el
dièsel?
Organitza CORVE Associació. Empresaris de comerç i reparació de
vehicles i embarcacions. Comarques Gironines. A la sala d’actes.
19 A 19:45H Tast d’aigua i embotits. Aigua de Salenys i Jordi Vilarrassa. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
A l’estand de Bauhaus, els influencers Antic&Chic decoraran l’estand i donarà consells de bricolatge
i decoració d’estil tropical.

18 A 18:45H Tast de cerveses. La
Selvaseria. A l’Espai gastronòmic –
Girona Excel·lent.

DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
11 A 11:45H Tast de confitures. El
Rebost de l’Empordanet. A l’Espai
gastronòmic – Girona Excel·lent.
11H Demostració i tast de cryocooking, cuina amb gasos criogènics.
A l’estand de Comercial Brusi Terrades, núm. 417-418.
12 A 12:45H Tast de formatges i
vins. La Xiquella i Vinyes dels Aspres. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
12H ChinKung. Servei d’Esports
UdG, a l’estand 170.
13H Vinyasa Ioga. Servei d’Esports
UdG, a l’estand 170.

13 A 13:45H Tast d’arròs. Arròs
Molí de Pals i Sofregit Quim Matas.
A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
14H Demostració i tast de cryocooking, cuina amb gasos criogènics.
A l’estand de Comercial Brusi Terrades, núm. 417-418.
17 A 19:00H L’alta sensibilitat en
les persones. Trastorns i avantatges.
Aleix Garriga, president de l’Associació P.A.S. – Persones Altament
Sensibles. A la sala de juntes.

17H ChinKung. Servei d’Esports
UdG, a l’estand 170.
18H Capoeira. Servei d’Esports
UdG, a l’estand 170.
18 A 18:45H Tast de vins i anxoves. Pere Guardiola i Anxoves de
l’Escala. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
19 A 19:45H Tast de ginebres. Gin
Nut i Gin volcànic. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
A l’estand de Bauhaus, els influencers Antic&Chic resoldran els vostres dubtes en decoració.
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DILLUNS 29 D’OCTUBRE
10 A 14H Salt Horitzontal. EUSES Grau en Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport. A l’estand de la
UdG, núm. 170.
11 A 11:45H Tast de confitures i
recuits. Can Bech i Recuit de Fonteta. A l’Espai gastronòmic – Girona
Excel·lent.
12 A 12:45H Tast de formatges i
vins. Mas Marcè i Roig Parals. A
l’Espai gastronòmic – Girona Excel·
lent.
13 A 13:45H Tast d’embotits i vins.
Carnisseria Pelai. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.

17 A 17:45H Tast d’embotits i foies.
Can Raliu i Collverd. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
17 A 20H 2n Campionat de tiradors de cervesa de Girona. Cervesa
La Brava. A la sala d’actes.
17H Taller de te Matcha. Glòria
Freixas, Productes Naturals. A la
sala d’Emprenedoria.
17H Com utilitzar el DEA (desfibril·lador). Càtedra de Malalties
Cardiovasculars. A l’estand de la
UdG, núm. 170.

18H Jocs de màgia i ciència. Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D). A l’estand de la
UdG, núm. 170.
18 A 18:45H Tast d’anxoves i cervesa. Anxoves de l’Escala i Cervesa
Minera. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
19 A 19:45H Tast de foies i garum.
Collverd i Escata. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
A l’estand de Bauhaus, la influencer gironina Silvia de “El Pisito de
Sil” decorarà l’estand canviant-lo
per un estil nòrdic.

DIMARTS 30 D’OCTUBRE
10 A 12H Salt Horitzontal. EUSES
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. A l’estand de la
UdG, núm. 170.
11:00H Troba el botó de compra
del teu client. Juan J. Barios. A la
sala d’Emprenedoria.
12H Tinc un laboratori a la cuina.
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D). A l’estand
de la UdG, núm. 170.
12:00H Interin Management. Amadeu Solé, director tècnic de Nexo
Gestión. A la sala d’Emprenedoria.

12:00H Hissada de la bandera col·
legial, acompanyats per autoritats,
col·legiats i col·legiades, la junta de
govern del COAC GIRONA i representants d’altres col·legis. Seguidament, visita a la Fira de Mostres.
12:45H Acte protocol·lari a l’espai
de la Llotja de Contractació.
Acte organitzat pel Col·legi Oficial
d’Agents Comercials de Girona i
Comarques.
13H Realitat virtual (Espais aquí i
ara). Eddy Kelele i Belén Lamelas.
360 TotalWeb. A la sala Emprenedoria.
17 A 17:45H Tast de vins i embotits. Empordàlia i Xavier Alemany.
A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.

17H Fotografia del producte. Grau
en Publicitat i Relacions Públiques.
A l’estand de la UdG, núm. 170.
18H Taller d’Aigües. Càtedra de
l’Aigua. A l’estand de la UdG, núm.
170.
18 A 18:45H Tast de formatges. La
Balda. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
19H Qstura de supervivència. A
l’estand de la UdG, núm. 170.
19 A 19:45H Tast de Botifarra dolça. Gremi de carnissers. A l’Espai
gastronòmic – Girona Excel·lent.
A l’estand de Bauhaus, la influencer gironina Silvia explicarà com
decorar la casa amb un estil nòrdic.
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DIMECRES 31 D’OCTUBRE
10 A 15H V Networking Professional 2018. Organitzat pel Col·legi
Oficial d’Agents Comercials de Girona i Comarques. A la sala Emprenedoria.
11H Roda de premsa: Campanya
carnissers i flequers. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
11 A 14H El Flavors dels Aliments.
EPS: GEA+GINSA. A l’estand de la
UdG, núm. 170.

17H Els secrets de Mendeleiev.
C4D. A l’estand de la UdG, núm.
170.
17 A 17:45H Tast d’embotits i cerveses. Carnisseria Homs i Cervesa
Marina. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.
18H Com fer un punt de llibre.
Institut de Llengua i Cultura Catalanes. A l’estand de la UdG, núm.
170.

18 A 18:45H Tast de confitures i
olis. Can Moragues i Oli de Ventalló. A l’Espai gastronòmic – Girona
Excel·lent.
19H Taller d’Oratòria. Associació
Lliga de Debat UdG. A la sala d’actes.
A l’estand de Bauhaus, la influencer Almudena de “Sra. Cricket”
transformarà l’estand canviant-lo
per un estil industrial.

DIJOUS 1 DE NOVEMBRE
11H Demostració i tast de cryocooking, cuina amb gasos criogènics.
A l’estand de Comercial Brusi Terrades, núm. 417-418.

13 A 13:45H Tast d’arròs i vins. Arròs de Pals, Sofregit Quim Matas i
Celler Gerisena. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.

11 A 11:45H Tast de compotes de
fruita. Anela Fruits. A l’Espai gastronòmic – Girona Excel·lent.

13H Taller i demostració d’eficàcia dels productes naturals. Glòria
Freixa. A la sala Emprenedoria.

12 A 12:45H Tast de cerveses i vins.
Planeses i Celler Gerisena. A l’Espai
gastronòmic – Girona Excel·lent.

14H Demostració i tast de cryocooking, cuina amb gasos criogènics.
A l’estand de Comercial Brusi Terrades, núm. 417-418.

A l’estand de la UdG, núm. 170. Robots Submarins. VICOROB.
A l’estand de Bauhaus, la influencer Almudena de “Sra. Cricket” us
donarà idees de com decorar casa
vostre.

CADA DIA
• Executive coaching - Lideratge
personal i per empreses - Núria
Balliu us ofereix la possibilitat
de fer una sessió exprés de coaching durant la Fira, a l’estand
núm. 167.

• Tallers per al més petits a l’estand
de Bauhaus:
“Dibuixa a Sant Narcís” i “Pintar
Mola”, per a totes les edats. Estand núm. 371-372.

• Programes i entrevistes en directe
a l’estand de Televisió de Girona,
núm. 191.
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LLISTAT D’EXPOSITORS
2DOS CALOR & ENERGIA,
SL
SECTOR 3
Stand 509
722 21 42 22
www.2dos.net

AIGUES GIRONA, SALT I
SARRIA DE TER, SA
SECTOR 1
Stand 173B
972-20 17 37
www.aiguesdegirona.com

360TOTALWEB
SECTOR 1
Stand 171B
617 373 560
www.360totalweb.com

AJUNTAMENT CALONGE
SECTOR 1
Stand 13
972-60 94 11
www.activa.calonge.cat

6CON SISTEMES DE
CONTROL
SECTOR 1
Stand 107
972-31 75 58
www.6con.es

AJUNTAMENT DE CASSÀ
DE LA SELVA
SECTOR 1
Stand 111B
972-46 00 05
www.cassa.cat

9TRANSPORT GIRONA

AJUNTAMENT DE GIRONA
SECTOR 1
Stand 112
972-41 90 00

SECTOR 1

Stand 3 | 4
www.patinetesybicis.com

ACEITES FLORENCIO
AGUILERA
SECTOR 2
Stand 234
667 471 766
www.aceitesflorencioaguilera.
com
ADAMO TELECOM
IBERICA, SAU
SECTOR 1
Stand 103
900 828 800
www.adamo.es
ADESLAS
SECTOR 1
Stand 142
661 220 360
www.adeslas.es
AEEG - ASS. EMPRESARIS
I EMPRENEDORS DE
GIRONA
SECTOR 1
972-41 22 69
www.aeeg.cat
AGENTHIA
SECTOR 1
Stand 108-109
972-90 22 00
www.agenthia.com
AGRUPACIÓ
SECTOR 1
Stand 149-150
93-496 48 59
www.agrupacio.es
AGRUPACIÓ (DELEGACIÓ
DE GIRONA)
SECTOR 1
Stand 149-150
972-20 72 74
www.agrupacio.es

ALBI - CATEDRAL SAINTE
CÉCILE
SECTOR 1
Stand 112
0033-563 49 10 10
ALDIMAK, S.L.U
SECTOR 4
Stand 628B
93-837 49 25
www.grupaldimak.com
ALMA TEAS & HERBAL
INFUSIONS/ FINCAFE THE
ARTISAN COFFEE
SECTOR 2
Stand 263
972-23 68 68
www.coffee-center.es

ANTONI PAGÈS MOROHUMITAT STOP “NI UNA
GOTA MÉS”
SECTOR 3
Stand 505
972-56 34 18
www.niunagotames.com
ANXOVES CALLOL
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
ANXOVES DE L’ESCALA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
APLICACIONS
PROFESSIONALS BAIX
EMPORDÀ
SECTOR 3
Stand 507
657 085 091
APLICUARZO
SECTOR 3
Stand 326
665 641 230
www.piscinasarenacuarzo.es
ARGILA BOSCH
SECTOR 3
Stand 501
972-39 41 69
www.argilabosch.cat
ARMERIA ESCATIDOR
SECTOR 1
Stand 118
972-57 61 89
www.escatidor.com
ARRÒS DEL MOLÍ DE PALS
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

ALPAI JOVI
SECTOR 3
Stand 434-435
93-018 01 88
info@flexstore.es

ASCENSORS SERRA S.A.
SECTOR 3
Stand 305
972-26 05 00
www.ascensors-serra.com

ALTIMIR FORMACIÓ
SECTOR 1
Stand 30
972-33 21 05
www.altimirassessoria.com

AST ASSESSORS
SECTOR 1
Stand 168
697 485 570
www.medioacionconcursal.net

ANELA FRUITS
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

ASYMOSA, SL
SECTOR 3
Stand 508
972-33 60 13
www.asymosa.com

ANH SOLUCIONS
INFORMÀTIQUES
SECTOR 1
Stand 1
972-46 29 99
www.anhsolucions.com

ASYMOSA, SL -BLANES
SECTOR 3
Stand 508
679 488 926
www.asymosa.com

AUTO GIRONA
SECTOR 5
Stand 804
972-21 55 65
www.m-automocion.com
AUTO RECANVIS TER, SL
SECTOR 4
Stand 613
972-40 60 62
info@recanvister.com
AVUI NO CUINO
SECTOR 2
Stand 244
606 216 126
avuinocuino.cat
AZENCO GROUPE
SECTOR 3
Stand 451
872-02 59 80
www.azenco.es
BARANES FADOMA
SECTOR 3
Stand 510
973-16 72 60
www.fadoma.cat
BARCELONA LED
ILUMINACIÓN, SL
SECTOR 3
Stand 410
972-21 23 24
www.barcelonaled.com
BASACOMA FUSTERS
SECTOR 3
Stand 447
627 490 636
www.basacomafusters.com
BASSEGODA PARK
SECTOR 1
Stand 164
972-54 20 20
www.bassegodapark.com
BAUHAUS
SECTOR 3
Stand 371-372
972-41 42 22
www.bauhaus.es
BIOGIRONA
SECTOR 2
Stand 216-217
972-85 33 02
info@jmascaros.com
BIOTECH
SECTOR 4
Stand 619
www.biotech-heizung.com
BOSCH MARIN, SL
SECTOR 3
Stand 318
93-897 08 88
www.boschmarin.com
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BOTTEGA TOSCANA
SECTOR 2
Stand 224
631 552 668
BRITISH SUMMER
SECTOR 1
Stand 105
972-41 49 02
www.britishsummer.com
BUCH 1900 SL
SECTOR 3
Stand 415
972-57 04 47
www.buch1900.com

CÀRITAS DIOCESANA DE
GIRONA
SECTOR 1
Stand 104
972-20 49 80
www.caritasgirona.cat

CIS-COMUNICACIONS I
SEGURETAT SERRA, SA
SECTOR 3
Stand 320B
972-21 30 30
www.grupserra.com

CONSELL COMARCAL DE
LA NOGUERA
SECTOR 1
Stand 161-162
973-44 89 33
www.montsec.cat

CARNISSERIA HOMS
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

CITITHERM
PROFESSIONAL, SL
SECTOR 3
Stand 518-519
www.cititherrm.com

CONSELL COMARCAL DE
LA SEGARRA
SECTOR 1
Stand 161-162
973-53 13 00
www.lasegarra.cat

CARNISSERIA PELAI
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

CAFÈS ROURA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

CARPINTERÍA ESVA
SECTOR 3
Stand 409
972-33 48 15
www.fusteriaesva.com

CAIXABANK
SECTOR 1
Stand 175-180
972-24 79 87
www.caixabank.com

CASADA HEALTH CARE
SECTOR 3
Stand 321
912 796 446
www.technorelax.com

CAL BALADRÉ FORMATGES ARTESANS
SECTOR 2
Stand 230
680 536 666

CASAMITJANA.CAT
SECTOR 3
Stand 351-352
972-17 20 98
www.casamitjana.cat

CAL VALLS
SECTOR 2
Stand 216-217
973-32 41 25
www.calvalls.com

CASTELLROIG - FINCA
SABATÉ I COCA
SECTOR 2
Stand 249
93-891 19 27
www.castellroig.com

CAMBRA DE COMERÇ DE
GIRONA
SECTOR 1
Stand 152-158
972-41 85 00
www.cambragirona.cat

CAVA GABARRÓ
SECTOR 2
Stand 253
93-776 04 20
www.cavagabarro.cat

CAN BECH
SECTOR 2
Stand VITRINA
972-76 18 12
www.canbech.com

CELLER AIXALÀ
SECTOR 2
Stand 241
629 507 807
www.pardelasses.com

CAN MORAGUES
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

CELLER GERISENA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

CAN RALIU
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

CELLERS MASET
SECTOR 2
Stand 208-209
93-818 03 42
www.maset.com

CANALS & MUNNÉ
SECTOR 2
Stand 218-219
93-891 03 18
www.canalsimunne.com
CANALS PLUVIALS
SECTOR 3
Stand 310
972-10 09 00
www.canalspluvials.com
CARBURANTS TARAVAUS,
SL - CEPSA
SECTOR 1
Stand 137
972-52 74 20
www.taravaus.com

CENTRE QUIROPRÀCTIC
GIRONA
SECTOR 1
Stand 119
972-42 65 88
www.centrequiropracticgirona.
com
CERVESA MINERA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
CHAIR MOBI, SL
SECTOR 3
Stand 306
972-47 49 90
www.chairmobi.com

CLÍNICA BAVIERA
SECTOR 1
Stand 128
972-48 41 31
www.clinicabaviera.com
CLUB NÀUTIC ESTARTIT
SECTOR 1
Stand 113
972-75 14 02
www.cnestartit.es
CLUB NÀUTIC L’ESCALA
SECTOR 1
Stand 111
972-77 00 16
www.nauticescala.com
COL·LEGI OFICIAL
D’AGENTS COMERCIALS COACG
SECTOR 1
Stand 28
972-20 20 40
www.coacg.cat
COL·LEGI VETERINARIS DE
GIRONA
SECTOR 1
Stand 177-178
972-20 00 62
www.covgi.cat
COLLVERD
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
COMERCIAL BRUSI
TERRADES, SL
SECTOR 3
Stand 417-418
972-20 68 17
www.brusiterrades.com
COMERCIAL IND.
BARCELONESA, SA-CIBSA
SECTOR 4
Stand 724
93-772 47 10
www.grupocibsa.com
COMERCIAL MACO
SECTOR 3
Stand 318
972-23 23 61
www.comercialmaco.com
COMERCIAL NONO, SA
SECTOR 4
Stand 601
972-41 40 00
www.cialnono.com

CONSENTINO
SECTOR 3
Stand 402
972-4053 58
CONSERVES ELS BOMBA
SECTOR 2
Stand 207
972-31 56 01
CRISAND 25G
SECTOR 4
Stand 640
610 294 969
www.pelletcrisand25g.com
CUCHILLERIA ALBACETE
SECTOR 2
Stand 235-236
616 481 773
CUERO CONFORT
SECTOR 3
Stand 335-336
690 644 950
feriascc@gmail.com
CUINA FORTTA
SECTOR 3
Stand 308
972-46 13 66
www.cuinafortta.com
CULLIGAN
INTERNACIONAL
SECTOR 3
Stand 324
93-565 33 00
www.culligan.ces
DALMAU INTERIORS, SL
SECTOR 3
Stand 513-514 / 516
972-64 27 77
info@dalmaudisseny.com
DANIBERTO, SAT
SECTOR 2
Stand 222-223
607 577 998
www.daniberto.com
DELTA COCINAS, SL
SECTOR 3
Stand 447
941-16 06 69
www.deltacocinas.com
DEMENORCAALIMENTACIÓ ARTESANA
SECTOR 2
Stand 262B
630 526 397
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DERMIKA
SECTOR 1
Stand 174
972-20 23 00
www.dermika.cat

DORMITY.COM
SECTOR 3
Stand 450
972-41 72 36
www.dormity.com

EMPORDAJOBS
SECTOR 1
Stand 22
972-96 19 03
www.empordajobs.eu

DESCENS ESCOLA ESQUÍ
RACC
SECTOR 1
Stand 109B
649 482 102
www.descens.es

ECO SETRILL - BODEGUES
NATURALS
SECTOR 2
Stand 254
629 355 168
www.ecosetrill.com

EMPORDÀLIA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

DESJOYAUX PISCINES
SECTOR 3
Stand 356-358
972-40 11 30
www.desjoyaux.net

ECOFOREST
SECTOR 4
Stand 619
www.ecoforest.es

DEUTSCHE BANK, S.A.E
SECTOR 1
Stand 148
972-20 97 08
www.deutsche-bank.es
DFSK
SECTOR 4
Stand 722-735
972-47 80 31
www.envirocat.cat
DINOUTRES, S.L.
SECTOR 4
Stand 621
659 455 169
www.dinoutres.com
DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
SECTOR 1
Stand 114-115
93-402 24 26
www.diba.cat
DIPUTACIO DE GIRONA
SECTOR 2
972-18 50 00
www.ddgi.cat
DISTRIBUCION DE
TUPPERWARE MANRESA
SECTOR 2
Stand 265
93-874 71 13
manresa@tupperware.es
DISTRIBUCIONS
BOADELLA,SL
SECTOR 4
Stand 636
972-47 81 00
www.distribucionsboadella.com
DISTRIVENTA.COM
SECTOR 2
Stand 214
93-895 67 00
distriventa.com
DORMÍA NATURA Y SILLÓN
RELAX
SECTOR 3
Stand 429-433
96-380 52 94
www.dormianatura.es
www.sillonrelax.com

ECORIGINAL
SECTOR 2
Stand 258
655 294 441
www.ecoriginal.organic
EGO ITALIANO
SECTOR 3
Stand 456-458
972-20 89 73
www.satisfacetuego.com
EL GIGANTE DEL
COLCHÓN
SECTOR 3
Stand 355-357
93-550 01 17
www.gigantedelcolchon.com
EL RACÓ DE L’OLIVA
SECTOR 2
Stand 221
jordiavellid@gmail.com
EL TRULL ALENYA
SECTOR 2
Stand 237B
972-75 51 04
www.eltrullalenya.com
ELECTIUM, GRUPO
MÉMORA
SECTOR 1
Stand 145
900-22 23 01
www.electium.es
ELIAS BOULANGER
SECTOR 2
Stand 256
617 503 821
www.eliasboulanger.com
ELICSIA SINGULAR, SL
SECTOR 3
Stand 312
93-845 52 40
www.elicsia.com
EMBOTITS CAN GABURRA
SECTOR 2
Stand 245
972-26 42 39
EMBOTITS D’OIX, SL
SECTOR 2
Stand 242
972-29 40 21
www.embotitsdoix.com

ENCICLOPÈDIA ART
SECTOR 1
Stand 121
93-505 11 30
grupenciclopedia.cat
ENIER
SECTOR 1
Stand 181-183
972-17 13 74
www.enier.com
ENTERPRISE COUDRAY,
S.L.U.
SECTOR 3
Stand 403
93-516 18 49
www.daniel-moquet.es
ENVIROCAT SERVEIS
SECTOR 4
Stand 722-735
972-47 80 31
www.envirocat.cat
ESCATA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
ESCOLA NAÚTICA BAIX
EMPORDÀ
SECTOR 1
Stand 120
972-30 41 12
www.escolanauticaemporda.com
ESCOLA NÀUTICA
MEDINYÀ
SECTOR 1
Stand 116
972-20 17 69
www.medinya.com
ESOFITEC
SECTOR 1
Stand 16 | 17
ESPAI INTEGRAL DE
PISCINES, SL
SECTOR 3
Stand 438-439/444-445
972-58 07 68
www.espaiipiscines.com
ESPAIS TANCATS
SECTOR 3
Stand 327
93-886 28 07
www.espaistancats.com
EUROPE PROFESSIONAL
TOOLS, SL - DANTOOLS
SECTOR 4
Stand 643
972-84 34 89
www.dantools.es

FEDERACIÓ DE TURISME
RURAL
SECTOR 1
Stand 161-162
973-25 24 33
www.lleidarural.info
FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL CIRC ELEFANT D’OR
DE GIRONA
SECTOR 1
Stand 163
972-50 53 17
www.circnadalgirona.com
FIBRES DE VIDRE JM, SL
SECTOR 4
Stand 726
972-52 70 16
www.fibresdevidrejm.cat
FICHET
SECTOR 1
Stand 139
93-289 74 19
FINESTRA CONFORT, SL
SECTOR 3
Stand 502
972-46 14 41
www.finestraconfort.cat
FINESTRES EMPORDÀ, SCCL
SECTOR 3
Stand 454-455
972-75 81 21
www.finestresemporda.cat
FLEX EQUIPOS DE
DESCANSO, SA
SECTOR 3
Stand 434-435
93-018 01 88
www.flex.es
FLEXSTORE
SECTOR 3
Stand 434-435
93-018 01 88
www.flexstore.es
FLOR DE SANTOS
SECTOR 2
Stand 243
637 439 930
www.flordesantos.es
FORMATGE IDIAZABAL
ITSASEGI I ASKIZU
SECTOR 2
Stand 247
FORMATGE IDIAZABAL
ITSASEGI I ASKIZU FIGUERES
SECTOR 2
Stand 247
630-60 47 46
FORMATGERIA ROURA
SOLER
SECTOR 2
Stand 230
FORMATGES DEL
MONTSENY
SECTOR 2
Stand 250
633 794 485
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FORRELLAT CONSULTORS
/ ALLIANÇ GIRONA
SECTOR 1
Stand 19
663 043 325
www.forrellatconsultors.cat
FRUITES NÚRIA
SECTOR 2
Stand 231-232
972-79 30 09
www.fruitesnuria.com
FUNDACIÓ EMYS
SECTOR 2
Stand 216-217
972-16 49 57
FUSTECH P.B., SL
SECTOR 4
Stand 608
972-29 95 31
www.fustech.cat
FUSTERIA AGUSTI I FILL
SECTOR 3
Stand 408
972-49 70 54
www.fusteria-agusti.com
G.E.I.E.G
SECTOR 1
Stand 110
972-22 66 35
www.geieg.net
G.E.I.E.G PALAU SACOSTA
SECTOR 1
Stand 110
972-22 66 35
G.E.I.E.G. SANT NARCÍS
SECTOR 1
Stand 110
972-23 44 59
G.E.I.E.G. SANT PONÇ
SECTOR 1
Stand 110
972-20 10 47
GADEA ARTESANS
SECTOR 2
Stand 238
699-40 06 10
www.gadeaartesans.com
GALERIAS SOFAS I
DESCANS
SECTOR 3
Stand 456-458
972-31 86 00
www.galerias.cat
GALETES TRIAS
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
GALLOWAY MAS
ARMENGOL
SECTOR 2
Stand 229
685 998 550
www.gallowaymasarmengol.com

GARATGE ANDREU
SECTOR 5
Stand 802-803
972-20 68 08
www.grupandreu.cat
GARATGE PLANA, SA
SECTOR 5
Stand 817-820
972-47 69 69
www.garatgeplana.mercedesbenz.es
GARATGE PLANA, SA BLANES
SECTOR 5
Stand 817-820
972-35 88 00
www.garatgeplana.mercedesbenz.es
GARATGE PLANA, SA MONT-RAS
SECTOR 5
Stand 817-820
972-30 78 70
www.garatgeplana.mercedesbenz.es
GARATGE PLANA, SA
-VILAMALLA
SECTOR 5
Stand 817-820
972-52 52 22
www.garatgeplana.mercedesbenz.es
GAS GAS
SECTOR 5
Stand 816
972-40 61 15
www.gasgas.com

GIN NUT
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
GIN VOLCÀNIC
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
GLOBAL LLAR
SECTOR 3
Stand 365
656 90 67 67
www.globalllar.net
GLÒRIA FREIXAS
SECTOR 1
Stand 5
GRAN CIRC DE NADAL DE
GIRONA SOBRE GEL
SECTOR 1
Stand 154-155
972-50 53 17
www.circnadalgirona.com
GREEN ELÈCTRIC
ENERGIES RENOVABLES
SECTOR 1
Stand 26
972-64 08 94
www.ses-energia.com
GREENENERGI |
TECNOENERGI
SECTOR 1
Stand 11 | 12
646 517 727
www.greenenergi.cat
GREMI DE CARNISSERS
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

GEANCAR CATALUNYA
SECTOR 4
Stand 633
93-779 96 49
www.geancar.es

GRUALPA, SL
SECTOR 4
Stand 622
609 321 185
www.grualpa.es

GENERAL WATER
SYSTEMS,SL
SECTOR 3
Stand 301
902 195 684

GRUP CORSA
SECTOR 3
Stand 319
93-208 08 00
www.corsa.es

GENERAL WATER
SYSTEMS,SL
SECTOR 4
Stand 731
902 195 684

GRUP FUNDACIÓ RAMON
NOGUERA
SECTOR 1
Stand 131
972-23 76 11
www.grupfrn.cat

GENIAL HOUSES, SL
SECTOR 4
Stand 615
686 475 271
www.genialhouses.com
GESPART
SECTOR 1
Stand 159
670 745 120
www.gespart.cat

GRUP IMÀTICA
SECTOR 1
Stand 176-179
972 65 60 80
www.grupimatica.com
GRUPO PIAZZETTA
SECTOR 4
Stand 619
www.piazzetta.it
GRUPO SIFU
SECTOR 1
Stand 24

GUINOTPRUNERA
SECTOR 1
Stand 141/ 143-144
972-90 03 40
www.guinotprunera.com
HARLEY DAVIDSON
ESPAÑA, SL
SECTOR 5
Stand 814
93-202 28 00
www.harley-davidson.com/es
HIMOLLA
SECTOR 3
Stand 452-453
972-31 86 00
www.galerias.cat
H-KUB CONSTRUCCIONES
MODULARES, SL
SECTOR 4
Stand 638
972-47 79 81
www.h-kub.com
HORMIPRESA LIVING
SECTOR 3
Stand 448
93-447 03 22
www.hormipresa.com
HORSE STABLES
SECTOR 4
Stand 610
689 996 333
HYUNDAI - FORNELLS
MOTOR, SL
SECTOR 5
Stand 809-810
972-47 51 40
www.hyundaigirona.net
IGP/POMA DE GIRONA
SECTOR 2
Stand 220
972-78 08 16
www.pomadegirona.cat
IMMOBILIÀRIA BACIÀ, SL FINQUES COLOMÉ
SECTOR 3
Stand 449
972-01 31 45
www.finquescolome.com
IMMOCERVERI
SECTOR 1
Stand 31
INSPÍRATE VIAJANDO
SECTOR 1
Stand 122
671 475 102
www.inspirateviajando.com
INSTAL·LACIONS JOAN
ROMANS,SL
SECTOR 3
Stand 506
972-57 30 12
www.joanromans.com
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INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
BIOMÈDICA DR. JOSEP
TRUETA DE GIRONA
SECTOR 1
Stand 129
872-98 70 87
www.idibgi.org
IP MARKETING
SECTOR 1
Stand 14
IPNEON
SECTOR 3
Stand 307
678-41 06 20
www.ipneon.com
IQUODRIVE
SECTOR 2
Stand 240
902 103 780
www.bonpreu.es / www.
iquodrive.com
ITALY INTERIORS
SECTOR 4
Stand 628
972-41 05 03
www.italyinteriors.com
J. POSADA
SECTOR 2
Stand 213
91-525 53 67
www.mrstove.es

JUANDO AMERICAN
MOTORCYCLES, SLU
- HARLEY DAVIDSON
GIRONA
SECTOR 5
Stand 814
972-47 64 04
www.harleygirona.com
KIBUC L’ESCALA
SECTOR 3
Stand 361
972-77 04 85
www.kibuc.com
KIBUC MOBLES I
COMPLEMENTS
SECTOR 3
Stand 361
872-20 17 70
www.kibuc.com
KOBOLD - VORWERK
SECTOR 3
Stand 412
616 929 394
rosacarulla17@gmail.com
KUMON
SECTOR 1
Stand 2
www.kumon.es
LA BALDA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

JABCAR-MONTSEC
SECTOR 4
Stand 609
609-32 48 37
jabcar@yahoo.es

LA BOTIGA DE L’ESQUENA
SECTOR 3
Stand 328-329
972-41 19 54
toni71.grna@gmail.com

JBP INSTAL·LACIONS
ENERGIES RENOVABLESJOSEP BRUNSÓ PRAT
SECTOR 4
Stand 619
972-29 65 11
www.instalacionsjbp.com

LA BOULANGERIE DE
GIRONA, SL
SECTOR 2
Stand 256
674 157 665
angels@eliasboulanger.com

JORDI DEVALL ÚBEDA.
CERVESA FONDI
SECTOR 2
Stand 237
616 236 995
www.fondimc.com
JORDI VILARRASA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
JOSEP M. SOLÀ. PAISATGES
A L’OLI
SECTOR 3
Stand 311
669 131 250
www.josepmariasola.com
JOSEP MAS CARÓS, SL
SECTOR 2
Stand 216-217
972-85 33 02
www.jmascaros.com

LA BRAVA BEER, SL
SECTOR 2
Stand 211
606 543 941
www.labravabeer.com
LA MOLINA
SECTOR 1
Stand 109B
972-89 20 31
www.lamolina.cat
LA SELVASERIA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
LA XIQUELLA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
LABORATORIOS ORDESA,
SL
SECTOR 1
Stand 102
902-10 52 43
www.ordesa.es

L’ART DE LA CROQUETA,
SL - LACROKET
SECTOR 2
Stand 225
972-96 90 02
www.lacroket.com

MESSER IBÉRICA DE
GASES, SA
SECTOR 3
Stand 417-418
977-30 95 00
www.messer.es

LKN SISTEMES
SECTOR 4
Stand 619
www.lknsistemes.com

METRATGE, SL
SECTOR 3
Stand 511
972-50 34 36
www.metratge.com

LLARS DE FOC AMER
SECTOR 3
Stand 405-407
972-23 69 59
www.llarsdefocamer.com
MADERA-HOLANDES
SECTOR 4
Stand 629
663-895 050
www.madera-holandes.com
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
J.J.P.
SECTOR 4
Stand 608 B
972-50 90 09
pasqualigirona@hotmail.com
MARBRES LA CELLERA/
TERRANEA
SECTOR 3
Stand 402
972-42 00 34
www.marbreslacellera.com
MARC MAGENTI AMBIENTS
SECTOR 3
Stand 331
972-17 13 09
www.marcmagenti.com
MARQUÈS DE SANTA INÈS
SECTOR 2
Stand 248
93-734 21 56
www.marquesdesantaines.com
MAS MARCÈ
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
MAS QUESEROS
SECTOR 2
Stand 264
692 845 412
MASIA FONTIRONS
SECTOR 2
Stand 261
93-823 00 15
MAYORPOOL, SL
SECTOR 3
Stand 419
608 12 66 69
www.mayorpool.com
MERLO IBERICA
SECTOR 4
Stand 722-735
972-47 80 31
www.envirocat.cat

MI TIENDA ECOLOGICA
SECTOR 2
Stand 257
608-688 523
www.mitiendaecologica.es
MIRCAT NUTRICIÓ, SL
SECTOR 5
Stand 813
972-43 91 11
MOBLES JOAN PRAT
SECTOR 3
Stand 345
972-69 01 75
www.moblesjoanprat.cat
MONTEPIOGIRONA
SECTOR 1
Stand 146-147
972-48 64 86
www.montepiogirona.com
MORETTI DESIGN
SECTOR 4
Stand 619
www.morettidesign.it
MOTONATURA, SL
SECTOR 4
Stand 736
972-50 15 86
www.motonatura.com
MULTIONE
SECTOR 4
Stand 722-735
972-47 80 31
www.envirocat.cat
MUNDIESPRESSO
SECTOR 2
Stand 205-206
972-21 04 98
marketing@mundiespresso.com
MUSICAT
SECTOR 1
Stand 123
972-21 86 89
www.musicat.cat
NATUR & STYL
SECTOR 3
Stand 454-455
972-42 66 07
www.naturstyl.cat
NAUTALIA VIATGES
GIRONA
SECTOR 1
Stand 160
972-10 43 14
www.nautaliaviajes.com
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NERU
SECTOR 3
Stand 456-458
872-26 90 41
www.neru.es

ORTIZ SERRALLERS, SC
SECTOR 1
Stand 139
972-23 40 80
www.ortizserrallers.com

PERIMETRAL
SECTOR 3
Stand 512
972-84 42 11
www.perimetral.cat

PRODECO & HOGAR, SL
SECTOR 3
Stand 304
977-80 05 89
www.mantelesantimanchas.es

NEXOGESTION
SECTOR 1
Stand 6 | 7
670 012 153
www.nexogestion.com

OSTRENS!
SECTOR 2
Stand 255
620 307 421
www.ostrens.com

PERSIANES PRATS, SA
SECTOR 4
Stand 640B
972-75 83 19
www.persianesprats.com

NIX PROFUSTA
SECTOR 4
Stand 604
972-56 54 10
www.nixprofusta.com

PAGÈS ENTRENA, SL
SECTOR 2
Stand 201-202
93-818 38 27
www.pagesentrena.com

PISCINAS BLANES, SL
SECTOR 4
Stand 635
972-33 23 11
www.piscinasblanes.com

PRODOMUS
SECTOR 1
Stand 172
972-20 44 44
Fax: 972 58 20 87
www.prodomus.es

NOU AMBIENT
SECTOR 4
Stand 729-740
972-46 08 49
www.nouambient.com

PAS PIRINEU AUTÉNTICO
SABOR, SLU
SECTOR 2
Stand 233
670 337 975

PISCINES AQUAMAR
SECTOR 4
Stand 618
685 960 367
www.piscinesaquamar.com

NOVASOL LLOGUER
VACACIONAL
SECTOR 1
Stand 117
868 864 800
www.novasol-vacaciones.es

PATRONAT DE LA VALL DE
BOÍ
SECTOR 1
Stand 161-162
973-69 40 00
www.vallboi.cat

PLANESES
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

PUERTAS CABMA
SECTOR 1
Stand 139
983-61 24 79

NÚRIA BALLIU EXECUTIVE COACHING.
LIDERATGE PERSONAL I
PER A EMPRESES
SECTOR 1
Stand 167
679 932 727
www.nuriaballiu.com

PATRONAT DE TURISME DIPUTACIÓ DE LLEIDA
SECTOR 1
Stand 161-162
973-24 54 08
www.aralleida.cat

PLANETABRI
SECTOR 4
Stand 603
96-528 38 08
www.planetabri.com

QSTURA
SECTOR 1
Stand 20
972-00 31 66
www.qstura.cat

POLIDET.NET
SECTOR 4
Stand 639
972-64 68 68
www.polidet.net

QUEDA’T GIRONA
SECTOR 1
Stand 10
605 953 966
www.quedatgirona.com

PORTES BISBAL, SL - ÀNGEL
MIR
SECTOR 4
Stand 617
972-64 06 20
www.angelmir.com

QUESTA PARQUETS
SECTOR 3
Stand 447
972-66 31 25
www.questaparquets.com

OIL MILL STONE, SL
SECTOR 2
Stand 237B
689 843 714
www.eltrullalenya.com
OKSOFAS
SECTOR 3
Stand 347-348
653 866 691
www.oksofas.es
OLI DE VENTALLÓ
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
OLIVA MOTOR GIRONA
SECTOR 5
Stand 807-808
972-24 62 63
olivamotorgirona.
concesionariobmw.es
ORIOL MORALES BOIX
SECTOR 3
Stand 428
660 039 346
moralesoriol@gmail.com
ORMAR CARAVAN, SL
SECTOR 4
Stand 728-738
872-21 35 42
www.ormarcaravan.es

PAVIWOOD
SECTOR 3
Stand 401
972-16 82 07
www.paviwood.com
PEDRA MATIES
SECTOR 3
Stand 420
973-29 92 97
www.pedramaties.com
PELLSANA-RINGANA
SECTOR 1
Stand 166B
660-16 61 90
lliuredetoxics@gmail.com

PORTILLO PISCINES
SECTOR 4
Stand 612
972-79 81 44
www.portillopiscines.com

PERE GUARDIOLA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

POUS I PERFORACIONS
SERRAINAT
SECTOR 3
Stand 507
972-21 33 03
www.perfoserrainat.com

PERFORACIONS I BOMBES
BARCELONA, SL
SECTOR 3
Stand 507
93-861 86 61
www.pozosdeagua.eu

PRECUINATS EL SALT DEL
SALLENT, SL
SECTOR 2
Stand 203-204
972-27 38 45
www.saltdelsallent.com

PERGOCAT
SECTOR 4
Stand 632
607 447 424
www.pergocat.com

PREFABRICADOS
VILLALONGA, SA
SECTOR 3
Stand 323
96-280 50 85
www.previlsa.com

PERGOLA 972, SL
SECTOR 4
Stand 624
972-09 59 19
www.pergola972.com

PREGOLA - MADERAS
COLL VIADER, SL
SECTOR 4
Stand 616
972-23 71 10
www.pregola.net

PRODUCTOS KOL, SL
SECTOR 3
Stand 434-435
93-180 01 88
www.mash,com.es
PROJECTE ULISSES
SECTOR 1
Stand 15

RAK CERAMICS GR, SL
SECTOR 3
Stand 402
690 701 901
www.rakceramics.com
REALE SEGUROS
GENERALES, SA
Publicitat
www.reale.es
REBOST DE
L’EMPORDANET
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
RECLAM PUBLI
SECTOR 1
Stand 106
972-63 01 48
www.reclampubli.com
RECUIT FONTETA
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
REFRESKCAT
SECTOR 2
Stand 226
93-787 00 83
www.refreskcat.cat
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REMOLCS SPEEDREM
SECTOR 4
Stand 721
973-57 06 78
www.speedrem.com
REYES CASA I JARDI, SLU
SECTOR 4
Stand 611
972-69 30 97
www.taller-reyes.com
RIGAU, GMS JUST SERVEIS
DE GIRONA, SL
SECTOR 1
Stand 101 / 135-136
972-20 20 04
www.rigau.cat
RODI MOTOR SERVICES
SECTOR 5
Stand 812
900 922 922
www.rodi.es
ROIG PARALS
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
RVS MAQUINÀRIA 2012, SL
SECTOR 4
Stand 626
93-876 05 46
www.rvsmaquinaria.com
SAFRUNAT, SL - ANELA
FRUITS
SECTOR 2
Stand 223B
972-46 49 73
www.anelafruits.com

SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA, SA
PUBLICITAT
972-40 16 15
www.securitas.es
SERVEI ESTACIÓ
SECTOR 3
Stand 368
972-20 40 62
www.serveiestacio.com
SERVEIS PANELLA
SECTOR 4
Stand 722-735
972-47 70 64
www.panella.cat
SERVIPRO 2.0, SL ECOFROG
SECTOR 3
Stand 503
93-114 06 17
www.ecofrog.es
SMARTPLAY, SL
SECTOR 3
629 536 257
SOFREGIT QUIM MATAS
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
SOLTÈCNIC (SOLATUBE)
SECTOR 3
Stand 302
972-27 02 40
www.soltecnic.com

TAN-K - WERU
SECTOR 3
Stand 338
972-11 76 32
www.tancamentstank.com

TOTMÀTIC GIRONA, SL
SECTOR 1
Stand 138
972-17 11 68
www.totmatic.com

TAN-LUX, SLU
SECTOR 3
Stand 341-342
972-47 76 16
www.tan-lux.com

TRABAJA EN RED
SECTOR 1
Stand 23
625 170 532

TECNIMOTO EQUIPAMENT,
SC
SECTOR 5
Stand 815
972-51 06 48
TELEVISIÓ DE GIRONA TVGI
SECTOR 1
Stand 191
972-22 11 11
www.tvgirona.tv
TERRÀNIA DISTRIBUCIONS PORTET,
SA
SECTOR 2
Stand 239
630 488 114
www.terraniaonline.com
TEXAUTO
SECTOR 5
Stand 805-806
972-24 08 00
www.texauto.es
THE SIZE SINTERED
CERAMICA, SA
SECTOR 3
Stand 402
973-11 20 49

SALENYS
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

SOMFUSTA
SECTOR 4
Stand 739
653 947 926
www.somfusta.com

SANITAS MAYORES, SL
SECTOR 1
Stand 173
93-367 40 00
www.sanitasmayores.es

STARMODUL
SECTOR 4
Stand 634
973-22 81 64
www.starmodul.com

SCANDINAVIA
SECTOR 1
Stand 8 | 9
972-42 72 86
www.scandinaviagirona.com

STRESSLESS
SECTOR 3
Stand 437
972-31 86 00

TIRGI
SECTOR 4
Stand 602
972-49 41 30
www.tirgi.com

SUNGATES DESIGN SL
SECTOR 3
Stand 446
93-141 16 15
www.sungates.es

TORROT ELECTRIC
EUROPA, SA
SECTOR 5
Stand 816
www.torrot.com

SUPORT VERTICAL, SL
SECTOR 3
Stand 518-519
661 062 155
www.suportvertical.com

TOT NATURAL ALIMENTACIÓ ARTESAN
SELECTA
SECTOR 2
Stand 266-267
606 668 135
www.totnatural.cat

SEBASTIA SABATER, SL
SECTOR 4
Stand 614B
972-64 04 72
www.sebastiasabater.cat
SECURITAS DIRECT
SECTOR 3
Stand 414
91-709 75 14
www.alarmasecuritasdirect.es
SECURITAS DIRECT
GIRONA
SECTOR 3
Stand 414
www.alarmasecuritasdirect.es

TANJ CONSULTING
SECTOR 1
Stand 153
www.tanjconsulting.info

THERMOMIX
SECTOR 2
Stand 215
670 544 758
www.thermomix.es

TOT SAL - PALOMERAS
SECTOR 3
Stand 416
972-47 81 49
www.totsal.com

TRACTAMENTS D’AIGUA
VDF
SECTOR 3
Stand 423-426
93-844 45 20
www.vdf.es
TUFERIA.COM
SECTOR 2
Stand 251
679-18 35 85
www.tuferia.com
TURISME DE L’ALTA
RIBAGORÇA
SECTOR 1
Stand 161-162
973-69 04 02
www.turismealtaribagorca.cat
UBACH FORMATGERS, SLU
SECTOR 2
Stand 227
93-881 41 66
Fax: 938850818
www.lacticsubach.com
UDG - ALUMNI
SECTOR 1
Stand 25
UNI GIRONA CB
SECTOR 1
972-64 78 66
www.unigirona.cat
UNIVERSITAT DE GIRONA
SECTOR 1
Stand 170
972-41 80 36
www.udg.edu
VENTAS Y SERVICIOS
IMESA
SECTOR 4
Stand 630-631
93-682 12 58
www.grupoimesa.com
VERNIS & TABERNER
EQUIPS
SECTOR 4
Stand 606-607
972-47 66 65
www.vtequips.com
VINYES DELS ASPRES
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent
VITTELLO LEVANTE, SL
SECTOR 3
Stand 520-521
607-75 60 60
www.vittello.com
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VOLCANO GRUP
COMUNICACIÓ
SECTOR 1
Stand 29
972-22 36 19
www.volcanogrup.com
VORWERK ESPAÑA MSL, SC
SECTOR 2
Stand 215
91-728 02 35
www.vorwerk.es

WATER SYSTEM
SECTOR 3
Stand 404
93-576 80 08
WATTS CONTROL
SECTOR 1
Stand 27
WELAAN
SECTOR 3
Stand 505B
972-52 51 47
www.welaan.com
XAVIER ALEMANY
SECTOR 2
Stand Girona Excel·lent

XEMENEIES
BIOCALORFERRER
SECTOR 3
Stand 322
609 904 027
www.biocalorferrer.com
XEMENEIES CELRÀ, SL
SECTOR 3
Stand 330
972-49 30 00
XEMENEIES NOU FOC
SECTOR 3
Stand 313
972-86 95 24
www.noufoc.cat

XOCOLATO
SECTOR 2
Stand 246
666 755 952
xocolato@hotmail.com
ZENIT REFORMES I
REHABILITACIÓ, SL
SECTOR 3
Stand 518-519
872-02 44 28
www.zenit-re.com
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