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En “Bombeta” ens convida a 
fer unes gustoses galtes de 
porc!
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A finals del mes de març i a principi del mes 
d’abril, van tenir lloc a la seu de l’ADICAE, 
dues jornades informatives a càrrec d’ENDESA 
i de ECA Bureau Veritas.

El PLA RENOVA’T!
Fes brillar el teu
comerç!! 
El Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) té l’objectiu d’impulsar la subs-
titució de les instal·lacions d’il·luminació interior dels co-
merços per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir 
el consum d’energia.
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UN ALTRE ANY
No teniu la sensació de que el nostre entorn està abatut? És curiós que mentre tots desenvolupem la 
nostra activitat, amb més o menys constància, temps o perquè no dir-ho sort, cada any semblava tenir 
una temàtica. Un any tothom crisi, un altre tots impagats, l’altre els bancs... I aquest any què? Aquest 
any toca estar fart de tots i tothom i intentar encaminar la nostra activitat amb la màxima naturalitat 
i buscar camins alternatius.

Els fets són coneguts per tothom, un mercat sense llei, on tothom ven de tot i a qui vol, l’intrusisme 
es troba a l’ordre del dia, una de les conseqüències negatives de la Òmnibus. Les empreses es troben 
tan al límit de la seva capacitat econòmica que accepten feines a preus que fa quatre anys eren im-
pensables, realment es poden fer les feines per aquest preu? Serveix per alguna cosa? La resposta és 
fàcil, aquesta editorial està pensada amb mentalitat d’empresa petita, si penses en mitjanes o grans 
empreses la resposta no és tan senzilla.

El fet és que a l’Adicae, que és un punt de trobada d’instal·ladors, la junta es reuneix un cop cada mes 
i posa els problemes comuns a sobre de la taula i tots són els mateixos. Ara estem intentant fer la 
feina més diversa per als instal·ladors sense oblidar les activitats que ja sabem fer. No ens oblidem que 
portem fent aquesta feina des de que tenim ús de raó i el famós canvi de model econòmic és viable 
per a les noves generacions. Però les empreses que ja porten uns anys, un recorregut, aquest canvi és 
molt complicat, no impossible, però sí molt difícil.

Aprofitarem la llei òmnibus per facilitar l’accés al mercat Francès, ja hem posat les bases amb una jor-
nada que pretén introduir a l’instal·lador de la comarca en un sistema de mentalitat totalment diferent. 
I si fa falta, organitzarem cursets de francès comercial. És una de les sortides que estem disposats a 
oferir. També creiem en el nostre país, per aquest motiu mantenim relacions amb tots els gremis de 
Catalunya per veure com podem facilitar la feina i promoure l’economia de les instal·lacions, ja sigui a 
través d’Icaen, la generalitat o el govern central. Sabem que hi ha coses que no es fan bé, i lluitarem 
amb les eines que disposem per tal de que tot torni al seu lloc. No fa gaires setmanes, va sortir un 
petit article en el diari, on deia que s’havia condemnat a una de les més grans empreses subministra-
dores d’energia elèctrica a pagar una sanció en concepte de posició de privilegi, a través del tribunal 
de la competència. Aquesta denúncia es va interposar a través de les associacions d’instal·ladors de 
tot l’estat espanyol.

Amb totes aquestes divagacions l’únic que vull fer arribar és que després del ruixat que ens cau, encara 
aguantem. Crec que l’únic que hem de fer per assegurar la nostra subsistència és rodar, rodar i rodar, 
menjant una mica d’aquí, d’allà i aprofitant les oportunitats que surtin, sense caure en el parany de fer 
coses incorrectes. Ara és el moment d’apostar per aquell eslògan tan popular fa uns anys: 

LA FEINA MAL FETA NO TÉ FUTUR, LA FEINA BEN FETA NO TÉ 
FRONTERES.

Xavi Martínez
Secretari de l’Adicae
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RIGASA amb les noves tecnologies

Bombes de calor Viessmann

Amb les bombes de calor VITOCAL de Viessmann és possible deixar de depen-
dre del gasoil i el gas, estalviar energia i contribuir a la reducció d’emissions 
de CO2 utilitzant la calor potencial de la naturalesa. Segons els diferents 
models, les Vitocal aprofiten l’energia de l’aire i l’aigua.

Monocomandaments de Tres

El cartutx ceràmic del MONO-TERM de Tres és similar al d’un monoco-
mandament però amb les funcions d’una termostàtica. Redueix el risc de 
cremades. El cartutx talla el pas de l’aigua davant possibles fallades en 
l’alimentació de l’aigua freda i limita la temperatura a un màxim de 45ºC.
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Font de la fotografia: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10280464/_Cuanta-energia-se-ha-necesitado-para-construir-tu-casa_.html

Les energies renovables,
les energies del futur

1. La seva empresa està especialitzada en productes 
ecològics per calefacció. A quin grup pertany? Quan 
es va establir al nostre país i quina ha sigut la seva 
evolució?
Paradigma Energías renovables Ibérica es va establir a Es-
panya a principis del 2010 i pertany al Grup Ritter, propietat 
d’Alfred Ritter, un conegut empresari de xocolata a Aleman-
ya, on tots coneixen les xocolates ‘Ritter Sport’. Alfred Ritter 
va crear Paradigma a Alemanya a l’any 1988 amb motiu del 
desastre de Txernòbil i amb l’objectiu de reduir les emis-
sions de CO2. De fet, Paradigma reinverteix tots els seus 
beneficis en la innovació i el desenvolupament per complir 
aquest objectiu, el qual ha estat el seu major factor d’èxit.

2. En què consisteix la calefacció ecològica?
La calefacció ecològica consisteix en la utilització de les 
energies renovables com l’energia solar tèrmica i la biomas-
sa per cobrir o donar suport a la calefacció. L’objectiu de la 
calefacció ecològica és, a part de la rendibilitat a través de 
l’eficiència energètica, la reducció de les emissions de CO2  
i d’aquesta manera contribuir de forma desinteressada al 
manteniment del nostre medi ambient.

3. Pel que fa als productes, quins són els principals pro-
ductes que subministren als professionals del sector?
Els principals productes que subministrem són els nostres 
sistemes d’energia solar tèrmica, les nostres calderes de pe-
llets i les calderes de condensació de gas. Cal destacar que 
a través del Grup Ritter són un dels majors fabricants de 
captadors de tubs al buit amb mirall reflector CPC del món, 
amb una producció anual de 1,2 milions de m2 i de clients 
com el Grup Vaillant, el Grup Bosch/Buderus i Wolf, entre 
altres. Un altre tema important és que som fabricants de 

regulació on destaca el nostre sistema AQUA sense anticon-
gelant, que ha sigut premiat reiterades vegades a Alemanya 
i que estem homologant a Espanya a través de l’Institut 
Torroja.

PELLET
Font de la fotografia: http://www.sinergia3.com/biomasa/pellets
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4. Amb quina estructura conta la seva empresa en 
aquests moments? A quines zones geogràfiques es 
centra el seu negoci?
En aquests moments contem amb la nostra seu central a 
Vilanova i la Geltrú, prop de Barcelona, on es troben les 
nostres oficines, el magatzem i el centre de formació. També 
disposem d’una oficina a Banyoles don donem servei als 
nostres clients de la província de Girona. Durant la nostra 
primera etapa hem centrat el negoci a la zona centre nord 
d’Espanya i a la zona de Catalunya, zones on la calefacció 
té un paper important en les instal·lacions.

5. Compta amb distribuïdors a la província de Girona?
La província de Girona sempre ha tingut un mercat diferent 
de la resta de Catalunya i hem optat per treballar directa-
ment amb les empreses instal·ladores. Tot i això, no tan-
quem la porta a ningú i estem encantats de treballar amb 
distribuïdores que tinguin un nivell tècnic per recolzar els 
seus instal·ladors tal i com fem amb el Grup Sesaelec, Sub-
ministres Mont-ras, entre altres.

6. Tenen algun programa específic de formació pels 
instal·ladors? En concret, s’han realitzat o es realitza-
ran a la zona de Figueres?
Si, tenim un programa específic de formació per instal·ladors 
que portem desenvolupant amb èxit des del principi i que 
també hem implementat a Figueres a través d’ADICAE. Com 
a empresa que estem en continu desenvolupament, es rea-
litzaran nous cursos de formació, en els següents mesos, 
a ADICAE. De fet, estem ben preparats ja que a Aleman-
ya Paradigma ven directament a una xarxa de més de 800 
instal·ladors anomenats ‘partners Paradigma’, els quals per-
manentment estan en procés de formació ja que molts no 
solament instal·len, sinó que també realitzen les posades 
en marxa i el manteniment i són autèntics especialistes en 
energia solar i biomassa.

7. Aquest tipus de producte, respectuós amb el medi 
ambient, compta amb algun tipus de subvenció a la 
nostra Comunitat Autònoma?
A Catalunya hi ha subvencions però el termini de sol·licitud 
va finalitzar el 31/12/2011. Haurem d’esperar per veure que 

passa el 2012. De totes maneres penso que els nostres pro-
ductes han de ser rendibles sense subvencions. La depen-
dència de les subvencions no pot assegurar el creixement 
d’una indústria a llarg termini. Hem de desenvolupar solu-
cions energèticament tant eficients i a uns preus suficientment 
competitius com per no dependre de les subvencions.

8. Creu que temes com l’eficiència energètica, sos-
tenibilitat i protecció del medi ambient són aspectes 
prioritaris i demanats ja pels usuaris?
Crec que si i que la proba és que moltes vegades els perío-
des d’amortització són llargs, sobretot a l’hora d’integrar la 
calefacció amb l’energia solar tèrmica i tot i això els usuaris 
es decideixen per una instal·lació d’aquest tipus. Per altra 
banda, crec que encara hi ha un llarg camí per recórrer i 
una gran feina de conscienciació per fer, per demostrar que 
l’energia solar tèrmica funciona i és útil.

9. Quin nivell de coneixement i preparació pensa que 
tenen els professionals de les instal·lacions respecte 
a aquest tipus de productes?
Crec que hi ha de tot, que existeixen professionals molt ben 
preparats i amb experiència i altres que encara necessiten 
formació i suport. L’important és que els professionals te-
nen un creixent interès per aprendre i acudeixen als nostres 
cursos de formació. Crec que molts professionals veuen un 
futur en aquest tipus d’instal·lacions i una manera de reci-
clar-se en aquests moments de reajust del mercat. A més, 
en aquest tipus d’instal·lacions juga un paper important la 
posta en marxa i el manteniment, on molts professionals 
veuen una oportunitat de negoci.

10. En aquests moments en què sembla que ha de 
prioritzat la rehabilitació davant la baixada en la nova 
construcció, els productes que vostès distribueixen 
són vàlids tan per obra nova com de rehabilitació?
Si, els nostres productes són vàlids per tots dos tipus de 
construcció. Això és molt important en aquests temps, en 
els quals la rehabilitació pren relleu a l’obra nova, perquè 
encara hi ha un enorme mercat de vivendes unifamiliars, 
edificis comercials i, sobretot, edificis industrials on poden 
instal·lar-se els nostres productes proporcionant grans es-
talvis energètics.

PARADIGMA
Energías Renovables Ibérica, S.L.

ARTICLE REALITZAT PER:

ENTREVISTA A: Marçal Llach
Enginyer Tècnic
Enginyer i Delegat tècnic de Catalunya
de PARADIGMA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
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MONACOR -
Solució Pràctica per a Seguretat!

El DVT-440SET és el nou conjunt amb tot inclòs pel seu 
vídeo vigilància.

Les quatre càmeres del conjunt són completament resis-
tents a la intempèrie i envien imatges i so al receptor dia i 
nit. Amb 25 LEDs IR i amb la commutació automàtica dia/nit, 
les càmeres ofereixen un rang de funcionament de 10 m en 
la foscor.

El receptor guarda els senyals en targetes SD i mostra la 
imatge de vigilància en el monitor LCD (diagonal de panta-
lla de 17,8 cm). Es necessita una connexió de corrent per 
utilitzar les càmeres.
Com a alternativa, el corrent (12 V/250 dt.) també pot en-
viar-se mitjançant bateries recarregables. 
El rang de funcionament dels enllaços per radi en interiors 
és d’uns 30 m i fins a 80 m en exteriors.

Una solució 
per a la
seguretat

Font de la fotografia: http://misegurodehogarbarato.es/2012/01/05/comparativas-de-seguros-de-hogar/

Solucions Monacor:

Monacor és sinònim d’Evolució Tècnica, sempre actualitzada!

Cada dia és una experiència amb innovacions i millores tècniques de MONACOR INTERNATIONAL. Els nostres desenvolupadors 
de productes identifiquen contínuament les últimes tendències mundials i després les implementen en moderns productes i 
solucions. Una vegada i una altra, els seus requisits i suggeriments es converteixen també en noves evolucions.
Durant la fira Prolight & Sound 2012 (Frankfurt), Monacor International ha presentat les seves novetats més actuals en tots els 
àmbits del seu catàleg.

En aquest número de la revista ADICAE els presentem unes de les últimes novetats en Seguretat, Microfonía sense fil i 
il·luminació.

DVT-440SET
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IMG Stage Line -
Transmissió Sense fil Digital

Amb el nou TXS-2402SET, la introducció al món de la trans-
missió digital es converteix en una experiència sonora es-
pecial. El senyal de transmissió en el rang de 2,4 GHz és 
particularment estable i impressiona per una gran resistència 
a les interferències. El sistema es controla sense compressor, 
la qual cosa resulta en una eficiència dinàmica impressionant 
i una transmissió de veu amb una qualitat sonora única. El 
senyal no es comprimirà. Els emissors de micròfon de mà 
contenen una càpsula de micròfon cardioide. Es pot selec-
cionar una de les 16 freqüències (2.404-2.476) per canal en 
l’emissor que després es transmet al receptor.
D’aquesta manera es permet un funcionament molt senzill i 
pràctic. El TXS-2402SET permet la utilització simultània de 2 
sistemes.

MONACOR –
Disseny Atractiu i Talentós

El nou panell de control LED LC-46COL permet utilitzar com-
pletament el potencial creatiu de les tires de LEDs.
Al mateix temps, disseny i funcionalitat perfectament harmo-
nitzada. Aquesta nova generació de control d’il·luminació pot 
funcionar de manera completament intuïtiva.
Amb el LC-46COL, es pot seleccionar i guardar individualment 
la lluentor, el canvi de color i la velocitat de centelleig de fins 
a 6 tires de LEDs multicolor.

TXS-2402SET

El dia 26 de gener de 2012, a les instal·lacions de 

l’ADICAE, es va dur a terme una presentació a càrrec de 

MONACOR per als nostres associats. La seva durada va 

ser d’uns 90 minuts aproximadament i es varen tractar 

diferents punts:

- Anàlisi de mercat, crisi i oportunitat.
Valorar el mercat i saber veure les oportunitats davant 

d’una crisi com l’actual, mirant sempre que sigui favo-

rable per a la nostra empresa.

- Presentació de Monacor.
Monacor va presentar les seves novetats i l’actualització 

del seu ampli catàleg de productes.

- Monacor com a eina de creixement.
Recursos de desenvolupament.

En acabar MONACOR va oferir un pica-pica als socis

assitents.

Des de l’associació moltes gràcies per la vostra

assitència.

MONACOR
INTERNATIONAL
Monacor España SAU

ARTICLE I PRESENTACIÓ REALITZAT PER:

LED LC-46COL

El control rotatori s’il·lumina en el color seleccionat en aquest 
moment. Amb aquest control modern, el rang complet de 
funcions de les tires de 
LEDs està disponible 
també per al personal 
menys expert, per exem-
ple en restaurants i bars.

Eina de
creixement
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Excel·lència en formació al servei del 
professional de la instal·lació

Junkers posa a l’abast dels professionals de la instal·lació el 
seu Pla de Formació per estar més prop dels experts i oferir-los 
una atenció personalitzada i efectiva. Una programació anual 
de cursos teòric-pràctics, amb mòduls de formació per a cada 
nivell de necessitat.

Junkers ofereix cinc cursos de formació planificats per als pro-
fessionals de la instal·lació.
Cursos que podràs rebre de forma presencial com a través de 
la nostra web www.junkers.es

  ÀREES DE FORMACIÓ.

Aigua Calenta, Calefacció, Solar i Climatització.

- Aigua calenta sanitària (a.c.s.).:
Domini de la gamma d’escalfadors instantanis i acumuladors, 
el seu funcionament i adaptació a la instal·lació.

- Calefacció i calderes murals a gas:
Domini de la gamma de calderes murals Cerapur i Cerastar.

- Eficiència en instal·lacions tèrmiques i climatització:
Adaptació i optimització de calderes a la demanda tèrmica en 
la instal·lació.

- Energia solar tèrmica:
Optimització de les instal·lacions solars mitjançant la seva re-
gulació, engegada i manteniment.

  CENTRES DE FORMACIÓ

En Junkers comptem amb 6 centres de formació propis on 
s’imparteixen els cursos.
Coneix les seves ubicacions i selecciona el centre més proper 
per rebre la informació que t’interessi.

  AULA ON LINE

A través de la web www.junkers.es, també podràs rebre els 
nostres cursos de formació.
Solament has d’estar registrat per accedir a tots els continguts 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

Si desitges assistir als nostres cursos de formació Junkers per a 
professionals sol·licita’ls contactant amb nosaltres:
Email: junkers.tecnica@es.bosch.com
Tel: 902 41 00 14
Fax: 913 279 865
Web: www.junkers.es (clic en professional)

Aula JUNKERS:
Pla de formació per a professionals

JUNKERS
Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia

ARTICLE REALITZAT PER:
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El Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) té l’objectiu d’impulsar la substitució de 
les instal·lacions d’il·luminació interior dels comerços per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia. 

PLA RENOVA’T!
FES BRILLAR EL TEU COMERÇ!!

PER QUÈ UN PLA RENOVA’T D’ENLLUMENAT 
D’INTERIOR DELS COMERÇOS?
Per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat interior dels 
comerços i altres establiments de cara al públic i a l’hora acon-
seguir un major estalvi.

QUANTIES DELS AJUTS
La quantia de l’ajut serà com a màxim d’un 30% del cost 
elegible de la nova instal·lació d’il·luminació.
La quantia màxima que es podrà rebre no superarà el 
límit de 15.000 euros per beneficiari.

A QUI VA DIRIGIT?
Es consideraren beneficiaris i podran acollir-se als ajuts regu-
lats en aquesta Ordre totes les persones físiques i jurídiques 
que es relacionen a continuació:
• Empreses del sector comerç constituïdes amb personalitat
 jurídica pròpia.
• Persones físiques que desenvolupen una activitat
 empresarial en l’àmbit del comerç.

TERMINIS
Durada del pla
Des del dia següent a la publicació de l’ordre fins al 28 de 
setembre del 2012, o fins l’exhauriment del pressupost disponible.
Termini de presentació de sol·licituds
Fins el 30 d’abril de 2012.
Termini d’execució:
La compra i instal·lació de les tecnlogies subvencionades 
s’haurà pogut realitzar a partir de l’1 de gener de 2012 i fins el 
28 de setembre del 2012.
Termini de justificació:
El termini màxim de justificació és el 28 de setembre de 2012.

QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR 
PER SOL.LICITAR L’AJUT?
Per a sol·licitar l’ajut econòmic s’ha de presentar els següents 
documents:
• Formulari segellat per l’empresa comercialitzadora o
 instal·ladora, i signat pel beneficiari.
• Fotocòpia per les dues cares del NIF o document equivalent.
• Còpia del pressupost de la renovació. (Nom i CIF de
 l’empresa instal·ladora, nom, CIF i domicili del beneficiari 
 titular del comerç. Adreça del local on es faran les obres de
 renovació. Breu descripció tècnica de la renovació indicant
 les tecnologies a instal·lar. Cost de materials i col·locació
 en obra, exclòs ram de paleta, com pot ser la substitució de
 cels rasos, col·locació de caixes, obertura de regates, guix,
 pintura, etc. L’IVA està exclòs de l’ajut. Valoració calculada  
 de l’estalvi obtingut amb la renovació de l’enllumenat 
• Factura de llum del darrer mes.

ON ES POT TRAMITAR L’AJUT?
• A través d’una empresa comercialitzadora adherida
 que tramitarà la vostra sol·licitud.
• Vosaltres mateixos ja sigui per internet o personalment
 al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) o a
 qualsevol de les Seus Territorials del Departament
 d’Empresa i Ocupació.

Per a més informació visiteu
www.palrenovat.cat/2012-enllumenat/plarenovat

Aquesta informació ha estat extreta del web site del PLA 
RENOVA’T (http://www.plarenovat.cat/2012-enllumenat/plarenovat)
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• És determinant que els estats financers que analitzem 
siguin absolutament verídics. Que els criteris comptables 
utilitzats siguin uniformes i comparables amb els d’exercicis 
anteriors. Moltes pimes barregen despeses o inversions 
d’empreses amb els particulars dels socis, o determinats 
ingressos no es comptabilitzen. Uns estats financers no     
fiables poden portar a conclusions equivocades.

• Les estructures empresarials amb el temps tendeixen a 
engreixar-se sense que tinguin una lògica. Des de les rutines 
administratives als processos de producció. Moltes vegades 
l’única explicació és que “sempre s’ha fet així”. No ens hem 
d’acontentar només d’analitzar les despeses i veure quines 
no són necessàries.
És necessari redefinir la totalitat dels processos.

• Analitzar els processos ens porta a fer una anàlisi del 
nostre model de negoci. Els canvis que hi ha hagut aquests 
últims anys s’han produït de manera molt ràpida, moltes 
vegades sense adonar-nos-en. L’empresari normalment està 
en el dia a dia de l’empresa, i fa falta que “pari màqui-
nes” i reflexioni. Moltes vegades el model de negoci que 
té l’empresa està desfasat per les noves tecnologies, pels 
mercats, per nous productes, etc.

• Aquesta anàlisi ha de ser en perspectiva: d’on venim, 
quins són els nostres punts forts com a empresa, quins són 
els dèbils. Hem de preguntar-nos: si ara haguéssim de co-
mençar de nou, faríem el mateix i de la mateixa manera? Ens 
hem de preguntar quin és el cor de la nostra empresa. És 
importantíssim saber quines parts de l’empresa ens aporten 
valor i quines no. En èpoques de crisi hem de centrar els 
nostres esforços on siguem forts, encara que ens fem més 
petits. S’ha de treure el greix i quedar-nos amb el múscul.

• Les modificacions o adaptacions del nostre model de ne-
goci no es fan d’un dia per l’altre. Hi ha una paraula clau 
que és innovar. Innovar no vol dir moltes vegades grans 
investigacions, ni canvis dràstics dels processos productius. 
La innovació es fa dia a dia, s’ha de portar la nostra orga-
nització a un canvi constant.

• Cal orientar la nostra empresa al client. Saber el que vol. 
Quines són les seves necessitats. Cal preguntar-li què és el que 
vol. Segur que ens emportem moltes sorpreses i idees.

• I, finalment, cal destacar el que és obvi i molts empresaris 
obliden: que el principal objectiu de l’empresa és guanyar di-
ners. Si després de totes les adaptacions que hàgim fet no 
tenim un compte de resultats positius, les càrregues finan-
ceres pesen com una llosa i no tenim la seguretat que en el 
pròxim exercici guanyarem diners, potser el millor és plantejar 
un tancament ordenat abans de comprometre més el patrimoni 
personal.

A TAX Economistes i Advocats la nostra vocació és ajudar-los en 
aquesta difícil etapa, des de la definició del model de negoci, 
l’anàlisi dels processos, o les negociacions o reestructuracions 
financeres. Que sàpiguen que estem al seu costat.

Joan Gironella i Culubret
President de TAX Economistes i Advocats

TAX ECONOMISTES I ADVOCATS

L’empresa davant la crisi
En aquests moments la majoria de les empreses es troben davant d’una cruïlla sense saber com respondre a una 
crisi que ja fa més de quatre anys que dura i que no podem preveure quan acabarà. A TAX rebem moltes consultes 
sobre la conveniència de prendre determinades mesures en aquests moments tan delicats. Els faré una sèrie de 
recomanacions que en general poden donar idees, independentment del sector, volum o tipus d’empresa.

14_COL·LABORACIONS



Al llarg de la nostra vida, veiem desaparèixer moltes coses, 
més de les que ens pensem.
Algunes desaparicions, com les de persones que estimem ens 
colpegen molt fort. Altres ens passen desapercebudes i ens 
sorprenen en assabentar-nos.

Amb els llocs i edificis de la ciutat passa quelcom diferent.
Més que desaparèixer es van transformant i ja no recordem 
com eren al començament.
Un lloc concret molt conegut que ha petit varies transforma-
cions i que te una història ben interessant és el que els més 
joves coneixien com la discoteca Quixot’s, els no tan joves com 
la Sala de Fiestas Don Quijote i els que ja estem a la segona 

Llocs desapareguts
joventut el recordem com el solar de l’Erato.

La Sociedad Coral Erato existia a Figueres des de l’any 1862 i la 
seva finalitat com el nom indica era el cant coral. Tenia la seva 
seu al carrer de Pep Ventura, on després va haver-hi el també 
desaparegut cinema Savoy.
L’any 1869 la junta de l’Erato va decidir construir una sala de 
ball a la seu social i així ho va fer.

L’any 1931 la societat va decidir buscar un solar per fer-hi 
una pista de ball a l’aire lliure i per això va encarregar a una         
Comissió formada pels socis Srs. Ribalta, Ribas, Fortunet i Vega 
(aquest era el meu avi) que busquessin el lloc més adient, i en 
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varen trobar dos de possibles un al Passeig Nou i l’altre a la 
Plaça Triangular.

En Assemblea General Extraordinària del 5 de desembre de 
1931, el soci Vega actuant com a ponent de la Comissió, segons 
consta en acta, va exposar les gestions fetes, pressupostos i 
possibilitats dels dos emplaçaments i és va decidir comprar per 
trenta mil pessetes el solar de la Plaça Triangular, compra que 
es va fer efectiva l’any següent.

Un cop construïda la pista s’hi feia ball a l’estiu, i a l’hivern  
a la sala del C/. Pep Ventura. I així va seguir durant molts 
anys. Jo recordo, per exemple, l’any 61 o 62 haver-hi vist actuar 
l’Antonio Machin.

Però les modes canvien i poc a poc el solar va anar perdent 
pistonada fins que l’any 1965 l’empresa DIFISA (Diversiones 
Figuerenses S.A.), formada per varis hotelers de Figueres va 
proposar a la societat construir-hi una moderna sala de festes, 
reservant-se l’Erato l’ús del local els dies festius, i pagant DIFI-
SA un arrendament per l’ús de la sala la resta de dies i amb un 
contracte per vint anys.
Es va acceptar el tracte i DIFISA va construir la sala que va ba-
tejar Sala de Fiestas Don Quijote. L’emblema de la nova sala va 
ser l’escultura de ferro del Quijote que encara es conserva i que 
va fer un artesà ferrer figuerenc que es deia Ocheda, que tenia 
el seu taller al c/ de La Jonquera cantonada amb Rec Arnau, que 
després es va traslladar a Empuriabrava on tenia una estàtua 
d’una sirena davant del taller i que ja fa temps que va morir.

Una curiositat de instal·lació d’aquesta sala és que, per evitar 
talls de corrent, que llavors eren força habituals, es va con-
tractar el subministre elèctric amb les dues companyies llavors 
existents a Figueres, Hidro i Fecsa.
El canvi d’una a l’altra es feia mitjançant un commutador de 
ganivetes de 400 A. que es manejava horitzontalment.
Les ganivetes de la palanca central mòbil estaven connecta-
des a la instal·lació, els contactes drets a una companyia i els 
esquerres a l’altra. S’havia de manejar amb les dues mans i 
agafant-si fort i quan per una apagada s’havia de fer el canvi 
en carga era impressionant l’arc elèctric i el “chispasso” que 

s’originava. (En català se’n diu guspira, però tots els que heu 
vist una situació semblant sabeu que de guspira no en té res, 
per això i a falta de paraula millor he escrit “chispasso”, que és 
com en diem tots, normalment afegint-hi “de cal Déu”).

El problema va ser que mentre els balls de festius, especial-
ment els diumenges a la tarda, l’explotació dels quals corres-
ponia a la societat Erato, tenien un èxit aclaparador, els balls i 
espectacles organitzats per DIFISA els dissabtes a la nit o entre 
setmana no varen funcionar mai.

A Figueres no hi havia encara el costum de sortir de nit i els 
turistes dels pobles de la costa a qui s’intentava atraure amb 
aquesta sala ja tenien sales de festa més a la vora, al seu po-
ble, i tampoc venien. De fet ja s’havia fet un intent anterior. Al 
lloc on hi ha el també tancat, i candidat a desaparèixer, cine 
Las Vegas hi havia hagut una sala de festes al aire lliure, que 
també se’n deia Las Vegas, que era del mateix propietari de la 
Sala Las Vegas de Sant Feliu i que també va fracassar.
Però això és una altra història. Tornem al Quijote.

L’any 1967 DIFISA va llençar la tovallola i va proposar a la So-
cietat rescindir el contracte amb unes condicions determinades 
que es varen acceptar en Assemblea i un cop l’Erato va recupe-

Font de la fotografia: Lluís Vega
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rar l’ús absolut del seu local va decidir abandonar la seu del C/ 
Pep Ventura i construir unes voltes a línia de façana i dos pisos 
a sobre el vestíbul; més endavant s’hi va afegir un tercer pis; 
on hi anirien les diferents seccions i un cafè pels socis.
Ara aquests tres pisos són el que queda de la Societat.

Mentrestant, però, els balls de diumenge seguien omplint-se 
de gom a gom. Segur que molts us en recordeu. Hi actuaven 
els millors conjunts del moment com Els Sirex, Els Mustang, 
Los Diablos, Lone Star, etc...i també els bons conjunts locals 
i comarcals que es varen crear al caliu de l’efervescència de 
l’època, Maune i els seus Dinamik’s; que ja havien participat a 
la inauguració junt a l’orquestra Maravella, Salomé i la vedette 
María Victoria; Els Fingers, Els Mainens i altres.

Font de les fotografies: Lluís Vega Font de la fotografia:
viejopickup.blogspot.com.es/2011/05/los-sirex-cuanto-mas-lejos-estoy-1966.html
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El que no es tant conegut és que va estar a punt de produir-se al 
Quijote un esdeveniment històric. Fou el següent: el dia 11 de Juliol 
de 1976 va ser el dia de la primera actuació dels Rolling Stones a 
l’estat espanyol, a la plaça de Toros Monumental de Barcelona, i 
es varen mantenir contactes amb els representants del conjunt per 
veure si era possible que, d’anada o de tornada de Barcelona fessin 
una parada a Figueres per actuar al Quijote.

En principi hi varen estar d’acord, però el preu que demanaven, 
200.000 pessetes, es va considerar inassumible i no es va poder 
realitzar. Cal tenir en compte que llavors el preu màxim, que cobra-
ven poquíssims cantants i conjunts nacionals, era de 20.000 pesse-
tes. Empresarialment la decisió és comprensible, però artísticament 
és una ocasió única perduda. Una mostra més de la difícil relació 
entre art i negoci.

Totes les coses tenen un final; bé, menys una botifarra que en té 
dos, però normalment en tenen un; i la sala Quijote també el va 
tenir.

Potser va morir d’èxit, hi anava 
tanta gent que molts cops era 
gaire bé impossible moure’s i 
ja no diem ballar d’una forma 
mitjanament acceptable. El cas 
és que entre això i el canvi de 
costums del jovent la sala es va 
anar apagant.
Llavors es va fer un intent de recuperar-la fent obres i convertint-
la en la discoteca Quixot’s que va tenir en el seu primer moment 
una revifalla, i va durar un temps, però tampoc va arribar a quallar. 
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Lluís Vega

Després, gràcies a un conveni amb l’ajuntament, s’hi va fer una sala 
polivalent, que vol dir que val per varies coses, però en aquest cas 
no va valdre, amb èxit, per cap de les que s’hi varen intentar.

I així, arribem al moment actual. Es va desfer el conveni amb 
l’Ajuntament, al primitiu solar i sala de ball s’hi està construint una 
residencia de gent gran i la Societat Coral Erato s’ha quedat reduïda 
als tres pisos que tenen la façana a la Plaça Triangular.

En resum, que tot desapareix, fins i tot quan gireu la pàgina desapa-
reixerà aquest escrit.



Zénobe Gramme

font fotografia: http://www.biografiasyvidas.
com/biografia/g/gramme.htm

Dinamo de Gramme.
font fotografia: http://en.wikipedia.org/wiki/File:GrammeMachine.jpg

Generador més antic que es manté en servei (any 1984) a EUA.
font fotografia: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Telluride_Power_Company.JPG

Jehay-Bodegnée, 4 d’abril de 1826 - Bois-Colombes, 20 de 
gener de 1901.

Mancat de tot tipus d’educació, als vint-i-cinc anys tan sols 
sabia llegir i escriure. No obstant això, era un hàbil obrer 
que va aconseguir una ocupació com moldejador en un ta-
ller industrial de París en 1856 on fabricava peces per a les 
màquines elèctriques de l’època. Fet que li va despertar 
una fervent interès. Això li va conduir a la lectura d’obres 
d’enginyeria, ocupació que es va convertir en obsessió i li 
va fer abandonar el seu treball i tancar-se en un petit labo-
ratori que va construir en la cuina de la seva casa.

En 1867 va aconseguir la seva primera patent, un motor de 
corrent altern d’imperfecte funcionament, i dos anys més 
tard va aconseguir modificar la dinamo dissenyada per Sie-
mens, els inesperats punts de corrent eren produïts per 
l’inadequat disseny de l’induït cilíndric i el seu commutador. 
Gramme va introduir l’induït anul·lar, modificant d’un dis-
seny de Pacinotti; d’aquesta manera la seva dinamo produïa 
tensions elèctriques constants i s’evitava el reescalfament.

L’any 1870 va fundar la Societé General des Machines Mag-
netoeléctriques Gramme, juntament amb el comte Ivernois.
També fou l’any que va patentar la teoria de la “Màquina 
magneto-elèctrica”. Un any després va mostrar enfront de la 
Académie des Science un nou model de major potència que 
va causar admiració per la seva ocupació industrial i que 
efectivament es segueix utilitzant encara en alguns equips 
elèctrics, encara que gairebé tota la maquinària industrial 
funciona actualment amb corrent altern.

Comptant amb la col·laboració de Hippolyte Fontaine, va 
començar a fabricar reeixidament aquests aparells, i a estu-
diar la transmissió d’energia elèctrica a llargues distàncies. 

Aquest text està refós de l’enciclopèdia virtual lliure 
Wikipèdia:http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nobe_Gram-
me, contrastat amb Acenor: http://www.acenor.cl/acenor/
pag.gral/documentos/Historia_Electricidad.htm i http://www.
biografiasyvidas.com/biografia/g/gramme.htm

En 1873 es va descobrir que la       
dinamo de Gramme podia funcionar 
a l’inrevés, com a motor elèctric.

20_TASTET D’HISTÒRIA
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Curs d’AutoCAD - MÒDUL 1. Iniciació           
DADES DEL CURS

INFORMACIÓ

PROGRAMACIÓ

Nom del curs:
Curs iniciació AUTOCAD A1
Aula: Sala 1
Durada del curs: 25 hores lectives                      
Data inici: dilluns, 23 / abril / 2012
Data final: dilluns, 25 / juny / 2012 
Horari: Dilluns de 19:00h a 21:30h
Lloc:
Local ADICAE. Av. Marignane, 26 baixos 
17600 Figueres

· Ordre línia esborrar botons i tecles essencials.
· Ordres utilitàries i d’edició.
· Ordres per dibuixar entitats
· Ordres: cercle, arc, rectangle, pol∙línica
· Ordres d’edició i dibuix
· Control de visualització: zoom i enquadrar

Objectiu: Iniciar a l’Autocad persones que dibuixen a mà
Adreçat: A persones que no han utilitzat mai l’Autocad
Ponent: Un ingenier tècnic titulat
Places: limitades a un màxim de 10 alumnes per mòdul
Material: Cada alumne portarà el seu portàtil.
Si no disposa de portàtil ho farà saber en el moment de la inscripció
i se li deixarà un per a realitzar les activitats a l’aula.

· Capes, colors i tipus de línia
· Gestió de propietats. Aplicació de capes en exemples pràctics
· Sortida a impressora. Configuració d’escales
· Ordre de mesura. Càlcul de distància i àrea
· Dibuix de textos. Estil de cotes.

Documentació a presentar:
- Fotocòpia DNI
- Fulla de inscripció del curs
- Resguard pagament inscripció (no associats).

Preu associat curs: 235,00 €
Preu associat per la licència: 150,00 €
Preu NO soci pel curs: 350,00 €
Preu NO soci per la licència: 200,00 €
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Full d’inscripció CURS AutoCAD - MÒDUL 1

d
ad

es
 d

e 
l’e

m
p

re
sa

d
ad

es
 d

e 
l’a
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/a

Nom de l’empresa: ___________________________________________________

NIF: ________________________________________________________________

Adreça Fiscal: _______________________________________________________

Població: ___________________________________________________________

Persona de contacte: ________________________________________________

Telèfon: _____________________________________________________________

Mòbil: ______________________________________________________________

Fax: ________________________________________________________________

Mail: _______________________________________________________________

SIGNATURA I
SEGELL DE L’EMPRESA

SIGNATURA I
NOM DE L’ALUMNE/A

Nom i cognom: ______________________________________________________

DNI: ________________________________________________________________

Data de naixement: __________________________________________________

Adreça: _____________________________________________________________

Telèfon: _____________________________________________________________

e-mail: _____________________________________________________________

dades del curs
Nom del curs: AutoCAD - MÒDUL 1           

Data d’inici: dilluns, 16 / abril / 2012

Data de fi: dilluns, 18 / juny / 2012

condicions d’admisió
PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA CALDRÀ ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ ESMENTADA COMPLETA CINC 
DIES ABANS DE LA DATA INICI DEL CURS. ATENCIÓ: QUEDARAN FORMALITZADES LES INSCRIPCIONS UN 
COP TINGUEM TOTA LA DOCUMENTACIÓ. EN EL CAS DE NO SOCI PERQUÈ LA INSCRIPCIÓ SIGUI EFECTIVA 
CALDRÀ HAVER REALITZAT EL PAGAMENT DEL CURS I ENVIAR EL CORRESPONENT RESGUARD.                                                                                                                               

SI NO S’ARRIBA AL MÍNIM D’ALUMNES ESTABLERT, L’ADICAE ES RESERVA EL DRET D’ANUL·LAR EL CURS.

NOTA:
EN EL CAS DE CAUSAR BAIXA DEL CURS NO ES TORNARAN ELS DINERS, EXCEPTE EN CAS DE FORÇA MAJOR.

formes de pagament
SOCI: Mitjançant efecte bancari

Mitjançat transferència bancària a:
_ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NO SOCI:

Autònom Treballador en RÉGIM GENERAL
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Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya
www.agic.cat
AGIC - Associació de Gremis D’Instal·ladors de Catalunya. Federació de gremis composada per 7 asso-
ciacions comarcals, i amb implantació territorial a les quatre províncies de Catalunya, representa a més 
de 3200 empreses, prop del 45% del nostre sector.
Després de formar part durant més de 25 anys de la Federació Catalana d’Instal·ladors (FERCA), a co-
mençament de l’any 2010, per iniciativa de un grup de gremis sensibilitzats pels diversos problemes 
d’aquesta professió van decidir crear una federació sense ànim de lucre, l’AGIC - Associació de Gremis 
d’Instal·ladors de Catalunya.
El 15 de setembre del mateix any es van aprovar els 
Estatuts i es va constituir la primera Junta Directiva for-
mada pels Gremis de Sabadell i Comarca, Hospitalet de 
Llobregat, Barcelona, Granollers (Vallès Oriental), Agrisec 
(Lleida i Reus / Baix Camp - Tarragona). Posteriorment es 
va afegir el Gremi d’Adicae (Alt Empordà - Girona).
La tasca de la Federació és donar diversos serveis tant 
de caire jurídic, laboral i fiscal, com de formació o de tra-
mitació de carnets i registres per a les petites i mitjanes 
empreses d’Instal·ladors.
Per més informació visiteu la seva pàgina web.

Eina CATest per a la validació d’instal·lacions solars tèrmiques
http://www.icaen.cat
En aquesta web podreu obtenir més informació sobre l’Eina CATest. Aquesta eina s’utilitza per a 
verificar el compliment de la contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària en instal·lacions so-
lars tèrmiques, conforme el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances Solars Tèrmiques de tots aquells 
municipis de Catalunya que en disposin.
Amb aquesta nova aplicació, l’Institut Català d’Energia vol oferir a tots els actors implicats en tasques 
de control i verificació del compliment de la contribució solar mínima del disseny d’instal·lacions 
solars tèrmiques, així com als propis dissenyadors, una nova metodologia ràpida i precisa per a ve-

rificar el correcte dimensionat d’aquestes instal·lacions.

Aquesta eina, desenvolupada per AIGUASOL, utilitza la 
nova metodologia de càlcul MetaSol, la mateixa utilit-
zada al programari de l’Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía i de l’Asociación Solar de la 
Industria Térmica.
CATest és una eina que permet validar el compliment 
de la contribució solar mínima corresponent del dimen-
sionat de les instal·lacions solars, sempre que aquestes 
quedin suficientment representades dins del seu àmbit 
d’aplicació (tipologia de configuració escollida, etc.).

Text refet a partir de l’informació extreta de http://www.agic.cat i aportacions personals.

Text extret de http://www.icaen.cat
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JORNADA INFORMATIVA: ENDESA DISTRIBUCIÓ
ESTRUCTURACIÓ, DISTRIBUCIÓ I DELEGACIONS

El passat dimecres dia 21 de Març a les 18:00h, es va dur 

a terme una sessió informativa per part d’ ENDESA DISTRI-

BUCIÓ a la nostra seu de l’Avinguda Marignane nº26, per 

informar-nos sobre la seva estructuració, distribucions i a on 

ens hem d’adreçar per a qualsevol dubte que puguem tenir.

Els temes que es varen tractar varen ser:

· Presentació dels responsables de divisió.

· Explicació de la nova distribució territorial d’ENDESA.

· Funcions de la distribuïdora en comparació amb la

 comercialitzadora.

· Funcionament del nou model de Punts de Servei en

 relació amb l’activitat de distribuïdora.

· Vies de interlocució amb els instal·ladors en l’àmbit

 dels Nous Subministraments.

· Campanya de substitució dels equips de mesura.

Des de l’ADICAE moltes gràcies a tot els que vàreu assistir 

a la jornada.
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JORNADA INFORMATIVA: ECA Bureau Veritas
REQUISITS DE LES EMPRESES
INSTAL·LADORES PER TREBALLAR A FRANÇA

ECA Bureau Veritas va oferir una sessió informativa a la nostra seu de l’Avinguda Marignane nº26.

La sessió tenia com a punt principal REQUISITS DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES PER TREBALLAR A FRANÇA i el funciona-

ment dels esmentats requisits.

La ponència de la jornada informativa va ser a càrrec del Sr. Alain Phillippe de l’Empresa ECA Bureau Veritas.

Els punts de la jornada foren els següents:

· Organismes de control dels instal·ladors a França

 ( Consuel ).

· Declaracions de conformitat de les instal·lacions.

· Instal·lacions especials.

· Certificacions d’instal·lacions.

· Delegacions territorials ( Consuel ).

Des de l’ADICAE moltes gràcies a tot els que vàreu assistir a la jornada.
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Bon profit companys!

Res millor que unes gustoses galtes de porc per a gaudir d’un bon àpat!! 
Preneu nota!!!

Per a 4 persones:

· 4 galtes de porc marcades.

· 2 cebes de figueres.

· 5 grans d’all sense pelar.

· 3 tomates de la branca.

· 2 patates mitjanes (1/2 kg aprox.).

· 1 got de vi blanc sec.

1. Escalfar el forn a 180º.

2. Tirarem un raig d’oli d’oliva en una cassola. Sal-
pebrem les galtes i les posem a la cassola. Tapem la 
cassola i abaixem el forn a 160º.

3. Controlem que les galtes es vagin coent uniforme-
ment per les dues bandes. Mentre procedim a pelar i ta-
llar les cebes ben primes, s’hi posa sal i s’introdueixen 
a la cassola quan les galtes es comencin a enrossir.

4. Mentre la ceba es va coguen, ratllem les tomates 
(sense llavors).

5. Una vegada la ceba tingui un color transparent i bri-
llant, s’afegeix a la cassola els grans d’all sense pelar, 

· 1 cullerot de brou (Si no en teniu de fet podeu utilitzar 

 aigua calenta amb una pastilla tipus Avecrem diluïda).

· 1 fulla de llorer.

· 1 branqueta de farigola.

· Oli d’oliva, sal i pebre negre.

el got de vi blanc sec, el llorer i la farigola. Passats 
uns 10 minuts, afegim les tomates ratllades i deixem 
que tot plegat es vagi rostint.

6. Mentrestant, pelem i tallem les patates a quadra-
dets, les fregim en una paella i les retirarem quan 
comencin a enrossir-se.

7. Escorrem les patates de l’oli, els hi posem sal. 
Quan el rostit ja és gairebé a punt, afegim el cullerot de 
brou i les patates a la cassola procurant que aquestes 
s’impregnin bé del suquet del rostit.

8. Ho deixem coure amb la cassola ben tapada, un 
quart d’hora més.

INGREDIENTS:

PREPARACIÓ:

Foto: cachondeo.com.es

Aquesta recepta pertany al llibre “Àpats de Fonda”. // Font d’aquesta recepta: http://www.lesmevesreceptes.com/recepta/764.

En “Bombeta” ens convida a fer unes 
gustoses galtes de porc!
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Podem prendre ous si tenim colesterol?
Sens dubte. Els ous aporten colesterol, concretament uns 
220 g, però aquest es concentra al rovell. A la vegada però, 
l’ou també té una lecitina que dificulta l’absorció del coles-
terol. Al rovell de l’ou també hi trobem un bon contingut de 
vitamina A i ferro.

La clara només té proteïna i un 90% 
d’aigua, així que, si algú vol controlar 
la ingesta de greixos pot fer truites 
de clares.

En qualssevol cas, la ingesta recomanada per a 
una persona sana és d’uns 3 o 4 ous a al setma-
na, però se’n podria menjar un cada dia. Té una 
gran digestibilitat i molts aminoàcids essencials.

A més, és un perfecte aliment, tinguen en compte 
la seva relació qualitat-preu.

Per saber-ne més:
- El color de la closca, més fosc o més clar (blancs o rossos),
 indica la raça de la gallina.
- S’ha de vigilar de no menjar-los una vegada hagin passat
 la data de caducitat recomanada. Solen conservar-se
 unes tres setmanes.
- Els ous és millor guardar-los a la nevera
- Aquells ous que tinguin una fractura a la closca és millor
 llençar-los, ja que poden estar contaminats.
- Encara que veiem que la closca de l’ou és un xic bruta,
 no s’han de rentar, ja que podria penetrar per la closca i
 contaminar l’ou.
- Per trencar la closca de l’ou s’ha de fer en un plat a part
 d’on el vulguem batre.
- No s’ha de separar el rovell de la clara fent servir la seva
 pròpia closca.
- Els ous, una vegada cuinats es posaran a la nevera
- Els ous s’han d’emmagatzemar amb la part més acabada
 en punta cap avall.
- Són susceptibles d’agafar altres olors de la nevera, millor
 protegir-los.

Com saber si l’ou és fresc?
Agafem un vas i l’emplenem d’aigua i sal. Barregem la dis-
solució i hi posem l’ou, si aquest flota l’ou no és fresc. 
Quan més s’enfonsi més fresc és l’ou. Això és degut a que 
es trenca la seva càmera d’aire.
Una altra manera d’observar-ne la frescor és agafar l’ou i 
posar-lo a cau d’orella, sacsejar-lo, i, si fa soroll no és fresc.

Lídia Casademont i Surrell
Diplomada en Nutrició humana i dietètica

Núm. 1268 d’ AEDN i núm 327 d’ACDN
http://vadeteca.blogspot.com/

Els ous

Els ous són en la nostra dieta un producte de consum 
habitual.
És molt versàtil, intervé en l’elaboració de moltes receptes, 
tan dolces com salades. I, a més, ens aporta una bona 
quantitat de proteïnes bones i lípids, no tan dolents com 
es pensa.
Però anem a conèixer-los un xic més:

Tots els ous són iguals?
No tots els ous són iguals, en tenim diferents mides: XL 
(molt grans), L (grans), M (mitjans) i S (petits). La mida de 
l’ou depèn de l’edat de la gallina, més jove, ou més petit, 
més vella, ou més gran.

Una diferència a tenir en compte és com es crien les ga-
llines, ja que això determina el sabor i la qualitat de l’ou.
I com podem conèixer aquest de procés de cria, doncs 
fixant-nos amb una numeració impresa a la closca de l’ou;
Exemple: 1 ES 23 432 213

El primer número és la forma en què es cria la gallina.

És el més important de tots.
- El número 1 significa que és una gallina campera
- La ES ens diu que són d’Espanya
- El 23 indica la província
- 432 el municipi
- i 213 és el número de la granja

A l’exemple teníem el número 1, però tenim:
0: Són ous de gallina que estan a l’aire lliure i s’alimenten
 del camp amb productes d’agricultura ecològica.
1: Són ous de gallines camperes, que es crien al terra de les
 granges i els hi toca el sol.
2: Són ous de gallines que estan a la granja, però no surten
 a l’exterior
3: Són ous de gallines que es crien en gàbies apilades,
 sempre a l’interior, on se’ls hi apaguen les llums 8 hores
 al dia perquè deixin de menjar.

Nutricionalment doncs, tots els ous són iguals, almenys així 
ho indica l’Institut d’Estudis de l’Ou. No obstant, el sabor 
és diferent. Com més felices són les gallines (menys estres-
sades), més sabor tenen els seus ous i mes ataronjats són 
els rovells.

Varia el preu d’un ou a l’altre?
Sí, naturalment els ous de gallines camperes són bastant 
més cars que els granja. Podríem dir que quasi dupliquen el 
preu per dotzena. Una dotzena dels ous de granja et costa 
1,20 aproximadament i una dotzena dels de granja uns 2 
euros, si els compres al mercat i no en una botiga gourmet.

http://www.nestlisrecipes.com/recipe/how-to-hard-boil-eggs-at-high-altitude.html



La Caixa d’eines
Compra, venda i lloguer d’eines i maquinària.

Si esteu interessats en comprar, vendre o posar a lloguer alguna eina, màquina, utillatge,... només heu de posar-vos en con-
tacte amb l’associació mitjançant el telèfon 972 51 37 03, o bé per correu electrònic a info@adicae.cat.
L’associació posarà en contacte les dues part interessades.

En aquests moments el llistat de productes és el següent:

V0001 Expandidor manual WIRBO, complet per Venda 125€
  tubs de 16, 20, 25, 32

V0002 Mordassa per tub UNIPIPE de 63 mm. Venda 400€
  Està com nova. P.V.P. 2009: 791,50€  

V0003 Uponor màquina elèctrica Venda 600€
  P.V.P. 2009: 1158,73€  

V0004 Calibrador Uponor de 63 mm Venda 30€
  P.V.P. 2009: 62,55€  
 
C0001 Interessat en comprar màquina de Compra -----
  de soldar tuberia de polietilè PEAD

L0001 Recuperador de gasos. Lloguer 30€/dia 

	Codi	 Producte	 C	/	V	/	L	 €
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