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Director de Clade Grup Empresarial Cooperatiu, que agrupa 

entre d’altres Abacus, la Fageda o Plana de Vic
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L’Ajuntament 
rebutja la 

rebaixa de l’IBI 
per al 2014

L’ajuntament de Manresa ha 
aprovat el pressupost amb un 
retard considerable. Aquesta 
demora, però, no ha servit 
perquè hagi accedit a la petició 
de rebaixar un 5% la recapta que 
fa de l’IBI. Properament s’obrirà 
una negociació amb les entitats 
per a l’any que ve. PÀGINES 3 i 4

La societat canvia i els rols que 
desenvolupen molts dels seus 
ciutadans també.  D’un temps ençà, 
s’ha constatat un retorn a la pagesia 
i especialment a l’agricultura 
ecològica. La crisi econòmica ha fet 
que molts joves sense feina hagin 

Pagesos urbans i joves ecologistes
Alguns joves es refugien al camp i opten per l’agricultura ecològica, mentre molts pagesos trien la ciutat

El 80 % del cultiu dels camps de Manresa són cereals. Fruites i verdures han de combatre un clima desfavorable que representa set mesos d’hivern

optat pel sector primari i apostin 
pel camp, un fet impensable fa ben 
pocs anys.   En canvi, els pagesos 
de tota la vida, arribats a una edat 
de jubilació o de prejubilació,  han 
decidit continuar conreant els seus 
horts com a afi ció, però instal·lar-

se a la ciutat com a lloc per viure-hi. 
A Manresa, hi ha casos de joves que 
s’han refugiat al camp, en masies 
situades al costat de la ciutat, 
però sufi cientment allunyades per 
desconectar de la urbe, mentre 
que hi ha pagesos que han crescut 

envoltats de la natura i que ara 
estan encantats de viure a la ciutat. 
En aquesta edició del FREQÜÈNCIA 
expliquem l’experiència d’un grup 
de joves que han fet el salt al camp i 
l’aposta per l’agricultura ecològica .
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MANRESA

S’aprova el 
pressupost  2014 
amb una partida 
de 77,5 milions
PÀGINA 6

EDUCACIÓ

El politòleg 
Richard Elelman 
treu els colors a la 
Unió Europea
PÀGINA 19

SOCIETAT

Condemnats per 
violència masclista 
consciencien els
adoslescents
PÀGINA 8

ECONOMIA

La Generalitat 
ajudarà els 
reemprenedors de 
petites empreses
PÀGINA 15

BAGES

Navarcles podria 
acollir la creació 
d’un nou grup dels 
‘díscols’ del PSC
PÀGINA 7
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Ramon Roig és PORTADA EMPRESARIAL per ...
Ser director de Clade Grup Empresarial Cooperatiu

L’ENTREVISTA

Clade Grup Empresarial Coope·
ratiu va néixer “per desenvolupar 
projectes en comú entre organit·
zacions que compartien un model 
d’actuació econòmica basat en uns 
principis i valors comuns.
Ramon Roig és el director de Cla·
de Grup Empresarial Cooperatiu. 
Assegura que “amb la creació del 
grup es pretén l’aprofitament de 
les sinergies a través de la interco·
operació, com per exemple, en les 
compres conjuntes, alhora que es 
planteja l’objectiu d’optimitzar la 
detecció d’oportunitats de mercat 
i la generació de propostes de va·
lor sòlides. Amb la creació de Clade 
es vol incrementar, també, la pre·
sència pública dels seus membres 
i del Grup, amb una actitud de di·
àleg permanent amb les adminis·
tracions i de col·laboració amb els 
poders públics i els agents econò·
mics i socials”.

--Quines empreses formen el 
grup?
Les empreses que integren Cla·
de són Abacus Cooperativa, Sua·
ra Cooperativa, Grup Cultura03, 
La Fageda, Cooperativa Plana de 
Vic, Fundació Blanquerna, Escola 
Sant Gervasi, Lavola i Grup Quali·
tat. Com es pot veure, empreses de 
sectors molt diversos però que els 
uneix la forma d’entendre la gestió 
empresarial. 

--Clade el formen  algunes empre-
ses que són cooperatives i d’altres 
que no. Quina és la principal dife-

rència entre unes i altres?
Certament, dins de Clade hi ha en 
aquests moments empreses que 
responen a diferents tipologies 
d’organitzacions jurídiques. Però 
això no ha estat impediment per se·
guir compartint aquest espai comú, 
ja que totes segueixen actuant amb 
els mateixos valors i maneres de fer 
en el marc de l’economia social. Al 
llarg d’aquests anys algunes soci·
etats han hagut de mutar la seva 
forma jurídica per poder·se adap·
tar millor a les circumstàncies del 
context; aquest va ser, per exemple, 
el cas de Lavola, que ara es gestio·
na des de la forma jurídica de so·
cietat anònima per un tema vin·
culat a la contractació d’empleats 
per donar resposta a projectes tem·
porals. Un element no previst en la 
llei de cooperatives i que va forçar 
a modifi car la forma jurídica. Per 
sort, els valors i les maneres de fer 
en aquesta societat no s’han mo·
difi cat, i això fa possible que soci·
etats que ara no són cooperatives 
puguin seguir compartint aquest 
espai comú.
Però això també ens ha de fer refl e·
xionar sobre la necessitat d’ampli·
ar les possibilitats d’actuació de les 
cooperatives, en la línia del que es 
proposa en el projecte de llei que 
ara hi ha al Parlament.

--Quin és el model d’actuació eco-
nòmica que comparteixen les di-
ferents empreses que integren el 
Grup Clade?
Comparteixen que provenen de 
diferents sectors d’activitat i que, 
malgrat això, comparteixen uns va·
lors i una manera de fer, en el marc 

de l’economia social. Els seus valors 
principals són la participació de les 
persones a l’empresa, la responsa·
bilitat social i l’afany de col·laborar, 
a través de la intercooperació.
D’aquí que la majoria d’empreses 
que en formen part són cooperati·
ves o n’han estat, ja que aquestes 
maneres de fer són pròpies –encara 
que no exclusives· d’aquesta mo·
dalitat jurídica de societats.

--Quin són els avantatges de per-
tànyer a Clade?
Bàsicament el debat i la col·
laboració en diferents àmbits que 
són d’interès mutu, i en els quals la 
col·laboració esdevé positiva per a 
tot el grup.

--La diversitat de sectors que s’im-
pliquen en el grup impedeixen 
que es generi competència entre 
les empreses que en formen part?
A grans trets podríem dir que les 
àrees de competència entre les so·
cietats que formen el grup Clade 
són poques, encara que hi ha àm·
bits en els quals coincideixen. Pe·
rò això no és un impediment per 
mantenir·se i col·laborar sota un 
mateix paraigua.

--Com se’n bene� cien els usua-
ris i clients d’aquestes empreses?
Al llarg de l’any es va treballant 
en diferents àrees que les socie·
tats del grup consideren que la 
col·laboració esdevé positiva. Les 
àrees de gestió dels recursos hu·
mans, de comunicació, de gestió 
de les fi nances i de projecció de la 
responsabilitat social corporati·
va han esdevingut les més actives.

“Clade crea debat  i col·laboració 
en diferents àmbits”

Ramon Roig presideix un grup en què hi ha empreses  de diferents tipologies

Francesc Serrat

--Tenen algun avantatge especial 
els treballadors d’una d’aquestes 
empreses en relació a les altres?
S’han negociat plataformes d’as·
sistència sanitària comunes i en 
aquests moments s’està treballant 
en noves àrees per donar més i en 
millors condicions als treballadors 
del grup. Al capdavall, és un grup 
que depassa els 5.000 empleats en·
tre totes les societats.

--Com s’afronta la crisi des 
d’aquesta modalitat de compar-
tir  models basats en principis i 
valors comuns?
Doncs, precisament incidint cada 
dia en la necessitat de no renun·
ciar de cap manera als principis i 
valors comuns. Aquesta és, de ben 
segur, la millor recepta que s’han 
pogut aplicar les societats de grup 
en aquests anys de difi cultat, i és el 
que possiblement ha permès supe·

CLADE

Facturació 2013        277ME

Nº Treballadors             1500

Any de fundació        2004

Objecte social: Cooperativa 
de segon grau
Lema de l’empresa:
Serem un referent empresarial pel 
nostre model participatiu centrat en 
les persones, operant de forma efi cient 
sota criteris d’innovació i sostenibilitat, 
i creador de valor i ocupació de qualitat.

Grup Clade

rar la crisi, no sense difi cultats, pe·
rò sí amb menys entrebancs dels 
que s’han pogut observar en d’al·
tres empreses. El principi de pre·
servar els llocs de treball per davant 
dels benefi cis a curt termini acaba 
sent una bona recepta. n


