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0. Presentació

Edita: Servei de Suport a les Empreses. Ajuntament de Vilablareix. C/Perelló, 120. 17180 Vilablareix. 

Tlf: 972405001 Fax: 972238764

Consell redactor: Eva Rivera (coordinadora), Sílvia Quiñones i Eva Agulló

Disseny i maquetació: Eva Agulló

Impressió: Impremta Pagès

Aquest és el segon número del butlletí empresarial VALOR EN ALÇA, publicació que 

ha nascut aquest 2008 amb l’objectiu principal de fer de pont entre l’Ajuntament i les 

empreses dels nostre municipi i que intenta, edició rere edició, esdevenir un element 

de comunicació perquè tots i totes vosaltres tingueu, de primera mà, tota la informació 

sobre la dinamització empresarial del nostre entorn. 

En la present edició del butlletí es fa un repàs als futurs projectes impulsats per l’Àrea 

de Promoció Econòmica que van adreçats a dinamitzar les nostres empreses. Durant 

l’any 2008, iniciarem un seguit de trobades entre empresaris (Xarxa Empresarial) i 

s’inaugurarà un cicle de tertúlies digitals per ajudar a millorar la competitivitat de les 

empreses amb la presència de varis experts en l’àmbit de les noves tecnologies de la 

informació i comunicació (Dijous Digitals). 

També no vull deixar de fer referència a un projecte formatiu d’emprenedoria que vol 

esdevenir una eina fonamental per ajudar als emprenedors a materialitzar els seus pro-

jectes (Tallers per emprenedors).

Enguany, doncs, tenim l’ocasió d’encetar una nova relació entre l’Ajuntament i 

l’empresariat. Tots aquests projectes, i amb l’esforç conjunt de la corporació municipal i 

els empresaris, ens han de permetre treballar plegats per buscar sinèrgies i aconseguir 

posicionar el polígon industrial de Vilablareix com a referència del territori a les comar-

ques gironines i augmentar a l’hora les oportunitats per a les vostres empreses.

David Mascort i Subiranas

Regidor de Promoció Econòmica
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1. Nous projectes de futur

El Servei de Suport a les Empreses impulsarà dos nous projectes empresarials: 

DIJOUS DIGITALS. Seminaris empresarials

A partir de mitjan setembre de 2008, l’Ajuntament de Vilablareix organitzarà els DIJOUS DIGITALS, que 

són tertúlies digitals adreçades a empresaris/es i empreses de Vilablareix que vulguin aprofundir en el 

camp de les noves tecnologies i conèixer com millorar la competitivitat de les seves empreses a través 

de l’ús efi cient de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Els Dijous Digitals seran, doncs, 11 xerrades gratuïtes de 2 hores eminentment pràctiques, a desenvolu-

par cada dijous en sessió de tarda (de 18 a 20h). Places limitades.

SETEMBRE  2008

18/09/2008 COM FER LA WEB D’UNA EMPRESA EXPORTADORA

25/09/2008 INTERNET I EL COMERÇ “ON LINE”

OCTUBRE  2008

02/10/2008 COM POSICIONAR EL WEB DE L’EMPRESA EN CERCADORS

09/10/2008 COM MESURAR LES VISITES I ELS RESULTATS DEL TEU WEB

16/10/2008 DIAGNÒSTIC DIGITAL: QUINES TECNOLOGIES NECESSITES APLICAR EN LA 

  TEVA EMPRESA

23/10/2008 CERTIFICAT DIGITAL I FACTURA DIGITAL

30/10/2008 BUSINESS INTELLIGENCE: EINES DE SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS

NOVEMBRE   2008

13/11/2008  QUÈ ÉS EL CRM?

20/11/2008  SEGURETAT A LA XARXA I CÒPIES DE SEGURETAT
27/11/2008  TELETREBALL I ACCÉS REMOT

DESEMBRE 2008

04/12/2008  PIMESTIC: COM POTS MILLORAR LA TEVA EMPRESA

POLÍGON EN XARXA

Per tal de reforçar l’associacionisme empresarial, l’Ajuntament crearà una XARXA EMPRESARIAL per 

tal que esdevingui un espai comú de trobada per a les empreses instal.lades al polígon i resta del muni-

cipi. 

La creació d’aquesta xarxa, prevista per a fi nals d’any, ha de permetre que el nou i antic empresariat es 

coneguin i, a més, que puguin sorgir també sinèrgies que derivin en projectes comuns liderats pels em-

presaris de Vilablareix (ex. associació empresarial, gestió dels residus, etc).

L’Àrea de Promoció Econòmica vol fomentar les relacions entre els empresaris locals i faci-

litar que a través de la Xarxa Empresarial també s’unifi quin les demandes i preocupacions 

del sector.
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2. Subvencions i ajuts a les empreses

TEMA DESCRIPCIÓ REFERÈNCIA ORGANISME TERMINI
Millora la gestió 
empresarial

Ajuts per a les implantacions 
d’accions de millora en la ges-
tió empresarial, les quals te-
nen la fi nalitat de dur a terme 
canvis funcionals alineats amb 
l’estratègia de l’empresa

DOGC 5096 de 
25/03/2008

Centre d’Innovació 
i Desenvolupa-
ment Empresarial 
(CIDEM)

14/11/08

Beques Beques per a la realització de  
pràctiques en empreses o ins-
titucions a l’estranger

DOGC 5101 de 
01/04/2008

Consorci de Pro-
moció Comercial 
de Catalunya 
(COPCA)

25/11/08

Préstec ICO-Avan-
za

Per empreses que disposin de 
connexió a Internet amb ban-
da ampla i realitzin inversions 
en equipaments informàtics. 
El préstec TIC cobreix el 100% 
de la inversió

www.ico.es ICO i MITYC Vigent fi ns 
a nova re-
gulació

Forma i Contracta Subvencions del programa 
Forma i Contracta per a la rea-
lització d’accions de formació 
amb compromís de contracta-
ció adreçades a treballadors en 
situació d’atur al 2008

DOGC 5080 de 
28/02/2008

Servei d’Ocupació 
de Catalunya

31/12/08

Noves oportunitats 
de negoci

Recolza projectes de can-
vi estratègic a empreses que 
detectin noves oportunitats 
(tecnològiques, nous mercats, 
sectors, etc.)

DOGC 5096 DE 
25/3/2008

CIDEM 01/07/08

Internacionalitza-
ció

Concessió d’incentius per do-
nar suport a la internacionalit-
zació de la moda catalana

DOGC 5124 de 
05/05/2008

COPCA 15/09/08

Internacionalitza-
ció

Subvencions individuals en 
l’àmbit dels projectes per al fo-
ment de la internacionalització 
de l’economia catalana

DOGC 5096 de 
25/03/2008

COPCA 25/11/08

Préstecs R+D+I Convocatòria de la línia de prés-
tecs en condicions preferents 
CIDEM-IDF per al fi nançament 
de projectes d’inversió que 
fomentin la recerca, desenvo-
lupament, innovació, moder-
nització tecnològica industrial 
i industrialització de projectes 
de recerca, desenvolupament i 
innovació

DOGC 5069 de 
13/02/2008

CIDEM 31/12/08
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INFORMA’T SOBRE AJUTS

 Hi ha diverses ajudes per a la constitució i per a la consolidació d’empreses: préstecs a baix 

 interès, subvencions a fons perdut, descomptes en les cotitzacions a la Tresoreria de la 

  Seguretat Social, etc.

 

 Al SERVEI DE SUPORT A LES EMPRESES t’informarem d’aquests ajuts, dels requisits que   

 cal complir per tramitar-los, de la documentació que cal presentar i del lloc i els terminis de  

  sol·licitud. 

 Contacta amb la tècnica del Servei per rebre més informació: erivera@vilablareix.cat

 També pots consultar la base de dades del CIDEM, accedint a www.cidem.com

PROGRAMA GÈNESI

Programa Gènesi destinat a l’atorgament d’ajuts per analitzar la viabilitat empresarial d’un 

projecte de base tecnològica que es realitzi a Catalunya.

Poden ser benefi ciaris dels ajuts les empreses de creació recent (un any abans de la presentació de la 

sol·licitud) amb establiment operatiu a Catalunya i les persones amb residència a Catalunya que portin 

a terme un projecte de base tecnològica. Es consideren subvencionables les despeses de subcontracta-

ció relacionades amb l’anàlisi de viabilitat d’un projecte de base tecnològica, despeses d’assessorament 

(jurídic, legal, comptable) per a la creació de l’empresa, i en alguns casos, compres de material. La in-

tensitat màxima de l’ajut podrà ser del 100% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 

euros per projecte.

S’hi destinen per l’exercici 2008 un total de 1.000.000 d’euros. 

S’estableixen quatre terminis:

1. El primer és de 30 dies naturals comptats a partir de  

 l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC  

 5096 de 25 de març.

2. Segon: Del 15 de maig al 27 de juny

3. Tercer: De l’1 al 26 de setembre

4. Quart: De l’1 al 24 d’octubre

Informació empresarialValor en alça    Núm. 2    Juliol 2008
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3. Observatori del mercat de treball
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Altres dades d’interès:
1. Contractació: el mes d’abril de 2008 hi havia 9.687 demandants d’ocupació a la comarca 
del Gironès.
2. Sinistralitat laboral: Des de març de 2007 fi ns a febrer de 2008 s’han produït 161.871 
accidents en jornada de treball amb baixa a Catalunya. El 47% corresponen al sector serveis, 
seguits per la indústria (46.901, el 28,97%) i els serveis (35.336, el 21,82%). Un total de 105 
han resultat mortals.
3. Sancions: A les comarques gironines, hi ha hagut 72 resolucions per infraccions de segure-
tat i condicions de salut en el treball, amb una quantia imposada de 577.935,92€.

Font de les dades: Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

DADES D’ATUR I DE CONTRACTACIÓ REGISTRADES



4. PIMESTIC

SERVEI D’ORIENTACIÓ PIMESTIC. Aplica tecnologia i millora el teu 
negoci.

PIMESTIC és el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per la 

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i pel Centre d’Innovació i Desenvo-

lupament Empresarial (CIDEM), per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a 

l’empresa catalana. 

L’objectiu fi nal del pla és la millora de la competitivitat de les empreses catalanes mitjançant la intro-

ducció i la utilització efi cient de les TIC. Per assolir aquest objectiu la Generalitat de Catalunya posa a 

disposició de les empreses catalanes el servei d’orientació PIMESTIC.  

El servei d’orientació PIMESTIC és un servei facilitat 

per la Generalitat de Catalunya i adreçat a les mi-

cro, petites i mitjanes empreses catalanes, per mitjà 

del qual una persona experta en tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) i en processos de 

negoci i homologada per la Generalitat, analitzarà 

el nivell d’implantació i l’ús de les TIC a l’empresa. 

Aquest professional oferirà una diagnosi de l’estat 

de digitalització actual de l’empresa i també una 

proposta de millores basada en l’ús de les TIC que 

ha de permetre que l’empresa sigui més competiti-

va, redueixi costos i/o augmenti les vendes. 

Què és el servei 
d’orientació PIMESTIC.
cat ??

Assessorament independent i de 
qualitat ofert per una persona ex-
perta en tecnologies de la informa-
ció i de les comunicacions (TIC) i 
en processos de negocis.

Tipologia de serveis:

a) Servei d’orientació bàsic: La subvenció de la Generalitat és de 300 €. El cost total de 400€ (cost 

de 100€ per l’empresa).

b) Servei d’orientació avançat: La subvenció de la Generalitat és de 500€. El cost total de 1.000€ 

(cost de 500€ per l’empresa).

  La Generalitat de Catalunya posa a l’abast de totes les pimes i micropimes 
catalanes un/a expert/a orientador/a tecnològic/a.

Com es pot sol·licitar?
Omplint el formulari de sol·licitud a: www.pimestic.cat/servei-orientacio/formulari.html

En el termini màxim d’un mes, un/a orientador/a homologat/da es posarà en contacte amb tu. Per 

a més informació: www.pimestic.cat, www.cambragirona.cat, www.aenteg.com, info@pimestic.cat, 

serveisweb@cambragirona.org, info@aenteg.com
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5. Connexions futures del sistema 
viari a Vilablareix

El sector de Can Pere Màrtir i El Perelló és un nou sector d’uns 587.803 m2 que es caracteritza per orde-

nar i segregar els usos industrial i residencial interposant a aquest efecte la traça territorial del Güell Vell 

com a separador, tot mantenint-hi també l’ús comercial de manera compatible amb l’habitatge. 

Es dediquen un total de 136.806 m2 pel sistema o xarxa de vies locals i generals de comunicació, dels 

quals destaca 3.290 m2 de carril de servei de la travessia GI-533 i 16.140 m2 corresponents al sistema 

Güell-Raset-connexió amb Fornells.

L’actual carretera GI-533 de Santa Coloma, al seu pas de travessia urbana de Vilablareix, es convertirà 

en un vial realment urbà, capaç d’articular el nou creixement amb el nucli existent.  

Es constituirà una nova continuïtat Nord-Sud, basada en les prolongacions dels carrers Ra-

set i Güell, que enllaçarà amb els giratoris del sector industrial “Pla d’Abastaments”, i que connec-

tarà geomètricament amb la GI-533 de Santa Coloma de Farners. D’aquesta manera s’assumeix 

l’intercanvi amb Fornells de la Selva, els seus sòls industrials i la N-II, empalmant-se amb el vial comar-

cal oest. 

  

Informació municipal Valor en alça    Núm. 2    Juliol 2008
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6. Notícies 7. Agenda
AIREJADORS: Si encara no teniu el kit d’estalvi 

d’aigua consistent en tres airejadors per les aixetes 

i un fulletó informatiu, el poden passar a buscar, 

gratuïtament, a l’Ajuntament. 

PUBLICITAT AL PAVELLÓ: Qualsevol activitat 

té la possibilitat d’anunciar-se al pavelló munici-

pal de Vilablareix, on hi ha panells disponibles a la 

pista esportiva. Aquest pavelló gaudeix d’una gran 

afl uència de públic degut a les múltiples disciplines 

que s’hi practiquen i les festes que s’hi cel·lebren. El 

preu d’aquesta publicitat és anual i amb el següent 

preu: 1 mòdul: 300,00.-€; 2 mòduls: 550,00.-€; 3 

mòduls: 825,00.-€; 4 mòduls: 1.100,00.-€

TALLERS PER EMPRENEDORS: Mitjançant el 

Servei de Creació d’Empreses de l’Àrea de Pro-

moció Econòmica, a partir del mes d’octubre 

es realitzaran 12 tallers adreçats a Persones 

emprenedores, PIMES i Comerços. Cada taller 

consistirà en 2 sessions formatives de 4 hores 

cadascuna, on es  tractaran qüestions relatives 

a les àrees de màrqueting, fi scal, economicofi -

nancera i organitzativa.  

Ens interessa conèixer els vostres suggeriments i opinions, per això, posem a la vostra disposició un 
correu electrònic al qual us podeu adreçar en qualsevol moment: valor@vilablareix.cat

S’establirà que el nou sector hagi d’articular-se amb la vialitat rodada metropolitana i vinculada amb 

l’actual nucli urbà tradicional de Vilablareix, de manera que pugui considerar-se una part futura de la 

mateixa població. Per tant, es realitzarà un nou vial local que enllaça la rotonda existent a la GI-533 de 

Santa Coloma de Farners amb la zona dels equipaments esportius de la riera del Marroc. Aquest nou 

sector tindrà una trama diferenciada de viari peatonal i de bicicleta que permetrà arribar a la carretera 

de Santa Coloma i així al nucli tradicional. 

El carrer Perelló, a la boca de la GI-533, o el carrer Marroc a la mateixa zona, s’articularan amb la GI-533 

de manera que sigui possible llur intercanvi amb el nou sector i viceversa.   

La xarxa futura reduirà el volum de vehicles que accedeixen a la rotonda de la GI-533 amb la C-65, mi-

llorant un dels punts confl ictius de la situació actual. L’obertura des de Mas Falgàs a la rotonda de Salt i 

la nova rotonda sobre la C-65 és important per a descongestionar la rotonda de la C-65 amb la GI-533.

GI-533: Crta. de Santa Coloma

C-65: Crta. de Sant Feliu de Guíxols

Informació municipalValor en alça    Núm. 2    Juliol 2008
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La recollida selectiva dels residus permet recu-

perar materials i disminuir la quantitat d’aquells 

que es destinen a incineració o abocador. Per tal 

d’incrementar el nombre i tipus de residus recollits 

selectivament, el municipi de Vilablareix disposarà, 

en breu, de dues “minideixalleries urbanes” que 

s’instal·laran, una al davant l’Ajuntament i l’altra 

a la vorera frontal de la Llar d’Infants, llocs de pas 

per la majoria d’habitants i visitants del municipi.

La “minideixalleria urbana” és un nou sistema de 

contenidor on s’hi pot dipositar, per al seu futur 

tractament, diferents residus sòlids de petit for-

mat que per la seva naturalesa caldria portar a 

la deixalleria. Aquest sistema de contenidor con-

té set dipòsits individuals, independents i estancs 

que faciliten la recollida de múltiples residus sòlids 

urbans d’ús domèstic i de reduïdes dimensions. El 

contenidor està dissenyat per la recollida de petits 

residus d’ús domèstic, com són CD/DVD, bombe-

tes convencionals, bombetes halògenes o de baix 

consum, piles convencionals, alcalines i botó, ba-

teries de mòbil, bolígrafs i retoladors i cartutxos 

d’impressora. 

8. Minideixalleries

Tot i parlar de “contenidors”, l’estètica d’aquestes 

minideixalleries no és com la dels contenidors de 

residus actuals, sinó que és similar a un plafó pu-

blicitari. Cada minideixalleria queda tancada per 

dos panells laterals acabats en vidre que confor-

men dos espais útils per a publicitat. Per tant, dis-

posem, en total, de quatre espais publicitaris.  

Qualsevol empresa interessada en publicitar-

se en aquestes instal·lacions pot sol·licitar-ho 

enviant un correu a valor@vilablareix.cat, in-

dicant el nom de l’empresa, persona de contac-

te i telèfon. El cost per poder-se publicitar en 

aquests suports és de 100 euros mensuals.

Una nova manera de poder publicitar a les empreses de Vilablareix.

Exemple de minideixalleria 
instal·lada a la via pública 
d’un municipi.

Informació municipal Valor en alça    Núm. 2    Juliol 2008
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9. Fira de tardor

FIRA D’ARTESANIA A VILABLAREIX. 21 DE SETEMBRE 2008
L’any 2008 es celebrarà la 1a edició de la Fira de la Tardor

El dia 21 de setembre d’enguany es celebrarà la primera edició de la Fira de la Tardor de Vilablareix de-

dicada a productes artesanals i demostració d’ofi cis. A la fi ra hi haurà la possibilitat de veure una àmplia 

varietat de productes artesans d’alimentació, terrissa, vidre, ceràmica, joieria, fusta, roba, etc.

La Fira s’obrirà a les 9 del matí i acabarà a les 6 de la tarda. Durant tot el dia, Vilablareix oferirà tam-

bé una àmplia programació d’activitats complementàries, de les que destaquen l’exhibició castellera a 

càrrec dels Marrecs de Salt, desfi lades de moda, “trobades de puntaires”, exposicions, sopar ofert per 

l’associació l’ATENEU DE LA DONA DE VILABLAREIX, animació i audició de sardanes, etc. 

Cal destacar que els fi raires participants, se’ls podrà veure a les seves parades del carrer Marroc, davant 

del Pavelló Esportiu de Vilablareix.

Mostra d’ofi cis

Continuant amb la voluntat de potenciar el fet artesà, la Fira vol esdevenir un marc per conèixer les 

interioritats dels ofi cis artesans i rememorar aquelles feines i ofi cis que estan a punt de desaparèixer a 

Vilablareix però que no volem que es perdin.

La Fira és, doncs, una oportunitat esplèndida per veure en directe els treballs i productes dels artesans 

del poble. Els ofi cis antics no es perden a Vilablareix!

Connectant tradició i actualitat, es preveu que el dia abans de l’obertura de la fi ra (el dissabte 20 de 

setembre) la moda estigui present a Vilablareix. Es presentaran propostes atrevides a través d’una des-

fi lada de moda i posteriorment es farà un sopar.

La Fira de la Tardor és, en 
defi nitiva, la benvinguda 
que Vilablareix dóna a la 
tardor.

Informació municipalValor en alça    Núm. 2    Juliol 2008
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10. Una estona amb... Vidres J. Arnan, SL

J. ARNAN S.L. és una empresa especialitzada en el disseny, fabricació i restauració de vidrieres artísti-
ques, amb seu a Vilablareix. Va ser fundada l’any 1987. La seva principal activitat és la manipulació i 
decoració de vidres i vitralls artístics. Parlem amb la Sra. Pilar Arnan, copropietària de l’empresa.

1- Ens pot resumir l’origen de la seva empre-
sa?
És una empresa familiar que es va crear el 1987. El 
taller va començar la seva activitat amb el meu pare 
al capdavant, el meu germà, la meva cunyada, el 
meu marit i jo. El 1990 ens vam instal·lar al polígon 
de Vilablareix. En els inicis, el meu pare solia dir que 
érem vidriers que també treballàvem el vitrall. Però a 
partir del 1993, arrel de la forta crisis que va patir el 
sector de la construcció vam donar un gir a la fi losofi a 
de l’empresa, i vam decidir posar l’accent a la decora-
ció del vitrall. Per tant, en el sector de la construcció, 
no ens dediquem tant a la col·locació de vidres en 
les obres, com a la decoració d’interiors amb vitralls. 
Així doncs, avui en dia podem dir que som vitrallers 
artesans que també treballem el vidre. Atès que la 
nostra activitat té un caràcter artesanal, i al ser el 
nostre un ofi ci artístic, disposem del Carnet d’Artesà 
professional.

2- Quins punts forts destacaria dels seus pro-
ductes?
Com he dit, ens dediquem principalment a la decora-
ció del vitrall. El nostre punt fort és el treball de vi-
drieres per a la decoració interior de les cases (mam-
pares de bany, piques, decoració amb vidres, etc.) i 
la restauració de vidrieres artístiques. Durant el pro-
cés d’elaboració dels vidres i vitralls, treballem amb 
un ampli ventall de tècniques: emplomats, pintats a 
foc, sorrejats, explosionats, fusioning, ... De fet, es 
pot dir que no tenim competència, perquè difícilment 
es troben empreses que treballin amb totes aquestes 
tècniques alhora. A més, som els únics que treba-
llem amb vidres de colors. L’aplicació d’un disseny 
artístic i creatiu fa que els nostres productes esde-
vinguin peces úniques, fetes a mida, i aquesta és una 
característica que ens diferencia dels altres vidriers i 
de les empreses que ofereixen productes estàndards. 
Procurem, doncs, combinar el nostre criteri artístic i 
professional amb els gustos i les necessitats dels nos-
tres clients, oferint  un preu assequible en relació a la 
qualitat del nostre producte. 

3- La seva facturació és prou important, quin 
tipus de clients tenen?
Normalment són particulars. O bé els mateixos deco-
radors d’interiors que ens porten els seus dibuixos. 
També fem aparadors de botigues (fem una farmàcia 

de Girona). Actualment treballem en una escultura de 
l’escultor Domènec Fita encarregada per l’ajuntament 
de Vilablareix, i que es col·locarà a la Plaça de la Pau 
(l’escultor fa el disseny i nosaltres ajudem a conver-
tir l’escultura en una realitat). Finalment destacar un 
altre tipus d’encàrrec com és la restauració de les vi-
drieres d’esglèsies (ara estem treballant en l’Esglèsia 
de Santa Maria del Mar del Collell).

4- Centrem-nos ara en la innovació. Es pot ser 
innovador en l’ofi ci de vidrier? Com s’aplica la 
Recerca i el Desenvolupament a la decoració 
amb  vitralls i vidres?
Com a bons artesans intentem desenvolupar cons-
tantment noves tècniques en vitralls, així com desco-
brir les darreres novetats: en pintures per intensifi -
car els colors dels vidres, materials innovadors, o la 
qualitat i resistència dels materials, etc. En concret, 
la investigació amb materials és constant, i consis-
teix en fer proves -per exemple combinar la silicona 
i la resina amb el vidre i estudiar que aquest no es 
faci malbé. En les darreres etapes de l’empresa hem 
introduït altres tècniques com són el fusioning (o vi-
drefusió) -utilitzada per fer piques de vidre, etc-, i 
una tècnica molt nostre que anomenem l’explosionat 
(cristalls explosionats dintre de càmara). D’altres ve-
gades són les mateixes peticions dels nostres clients 
que ens forcen a investigar a fi  d’obtenir aquell pro-
ducte concret que ens demanen.

5- Què té Vilablareix d’atractiu que no tinguin 
altres municipis?
La seva localització. En un inici la nostra empresa es-
tava a Girona. El polígon de Vilablareix ens va agra-
dar molt perquè és un polígon que està molt ben si-
tuat: molt a prop de Girona, amb l’entrada i sortida 
de l’autopista al costat. I actualment ens hi trobem 
molt bé a Vilablareix.


