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M’ho dius o m’ho expliques?
Olga Marsó i Helena Pla s’endinsen al món empresarial amb els “workshops escènics”
Vic

El workshop “M’ho dius o
m’ho expliques” és el resultat
de la suma d’esforços d’Olga
Marsó i Helena Pla. O el que
és el mateix, de la psicologia
i la comunicació efectiva.
Marsó és psicòloga, especialitzada en el món dels recursos humans. Pla, en canvi, és
actriu amb experiència en el
món de les arts escèniques
i de les relacions públiques.
El projecte que presenten,
asseguren, “va sorgir quan
vam veure la necessitat de la
gent de viure d’una manera
més vivencial”. I per definirlo, utilitzen tres paraules:
teatre, vida i empresa.
L’objectiu d’aquest projecte és treballar les diferents
necessitats que té tot professional des del treball a
l’equip fins al lideratge passant per la gestió del temps,
la motivació professional i
les habilitats per la comunicació efectiva de cara al client. Tot això ho fan a través
del “workshop escènic”, un
nou format de cursos. Es tracta de sessions amb els profes-
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Olga Marsó i Helena Pla, a la sala modernista del Casino de Vic

sionals en què, mitjançant
escenes teatrals i situacions
actuades, Marsó i Pla plante-

gen i treuen a debat situacions reals que se solen donar
en l’àmbit empresarial.

La idea és que “una vegada
finalitzades les sessions, els
assistents sumin en professionalització i siguin més
conscients de les habilitats
que tenen”. D’entrada, els
workshops són sessions de
quatre hores. Malgrat tot,
per “seguir aprofundint amb
el que es tracta al workshop”,
es recomanen quatre sessions posteriors que es pacten
amb el client.
Per ara, Marsó i Pla asseguren que “el projecte ha
tingut una gran rebuda”. De
moment, han fet parada a
Santiago de Compostel·la,
Vitòria i Barcelona. I malgrat
que encara no s’han estrenat a la comarca d’Osona,
ja tenen data per fer-ho. El
proper dilluns dia 27 de març
seran al Casino de la mà de
Vic Comerç. La idea és dotar
d’habilitats de management
els comerciants que hi vulguin participar. Alguns dels
temes que es desenvoluparan al workshop seran el
paper del líder al comerç, la
seva importància i les seves
responsabilitats. Per ara, hi
esperen una trentena de persones.

Jornada sobre
desenvolupament
rural a Ripoll
El Museu Etnogràfic
de Ripoll acollirà aquest
dilluns de les 10 del matí a
la 1 del migdia una jornada
tècnica que porta per títol
“Benvinguts a pagès: una
oportunitat de desenvolupament del territori rural”. La
tècnica de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès
Mariona Rota serà qui parlarà d’un projecte que té com
a objectiu connectar productors, elaboradors, restaurants
i allotjaments i suposa, entre
altres coses, obrir les explotacions.
Ripoll

Presenten un llibre
sobre l’opció de sortir
de l’euro a Vic
L’economista Josep
Manel Busqueta presentarà
aquest dijous a Vic el llibre
Librarse del euro. Ho farà
juntament amb Rosa Cañadell, també autora del llibre,
i Ramon Franquesa, que
n’ha fet l’edició. L’acte, que
es farà a les 7 del vespre a la
llibreria Muntanya de Llibres, està organitzat per Dies
d’Agost. A més de la presentació del llibre, que recull les
conclusions d’unes jornades,
l’acte vol ser una defensa de
la sortida de Catalunya de
l’euro.
Vic

ACTUALITAT EMPRESARIAL
S’ha constituït la societat Be Madbox, SL, dedicada
al disseny, elaboració, desenvolupament i manteniment
d’aplicacions informàtiques
i pàgines web i l’assessorament esportiu a empreses i
particulars. Capital: 10.000
euros. Administrador únic:
Pol Rosell Costa. Adreça:
Miramarges, 7, 2n pis, porta
1.
Vic S’ha constituït la societat
Vic

Julita Quim Dental, Societat
Civil Professional, adaptada
a la nova llei de societats
professionals. Dedicada als
serveis d’odontologia. Capital: 283.000 euros. Administrador solidari: Julita Novellas Gonell i Joaquim Roma
Novellas. Adreça: Jacint Verdaguer, 11, entresol, porta 2.
Centelles S’ha constituït la
societat RoseHip & Associates, SL, dedicada a la compra

i recollida de fruits del bosc i
del camp per a la seva comercialització. Comercialització
de barretes energètiques.
Capital: 9.000 euros. Administrador conjunt: Emma
Roca Rodríguez, Sean Matthew Fowler, Michel Bayloco
Sassoubre. Adreça: Sant
Martí, 27.
Vic S’ha constituït la societat Tiracable, SL, dedicada
a la instal·lació de teleco-

municacions i elèctriques
en general, manteniment
d’aparells elèctrics, obres de
construcció de línies i venda
d’aquestes línies. Capital:
40.000 euros. Administrador
solidari: Manel Roig Ordaz
i José Manuel Banderas
García. Adreça: Ató Bisbe, 4.
Tona S’ha constituït la
societat Pinsos Baulenas,
SL, dedicada a l’elaboració
i comercialització de pinsos

i la integració de bestiar.
Capital: 3.500 euros. Administrador únic: Roger Baulenas Forcada. Adreça: Nou,
25.
Manlleu S’ha constituït la
societat Stellinuc, SL, dedicada al comerç de productes
alimentaris al detall i distribució comercial. Capital:
3.000 euros. Administrador
únic: Debora Villena Velasco. Adreça: Núria, 27B.

PREUS AGRARIS
FRISONS (+de 211 kg): 3,57-3,51-2,25 (=)

Llotja de Bellpuig (13-3-17)
CONILL: 1,76 (+0,02)
POLLASTRE VIU: 1,02 (+0,03) - 1,02 (+0,11)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,72 (+0,04) - 1,56 (+0,15)
OUS ROSSOS: xl: 1,05- l: 0,93- m: 0,87 - s: 0,62
OUS BLANCS: xl: 1,05- l: 0,93- m: 0,87 - s: 0,62
GALLINA SEMIPESADA: 0,14- 0,16- 0,17 (=)
GALLINA PESADA: 0,32 (–0,10)
GALL: 0,10 (–0,08)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (18-3-17)
PORC: 1,667/1,679(+0,014)
GARRINS RAÇA: recollida: 22/24 (=)
PARTIDA GRAN: 61,00/62,50 (=)
ANOLLS (des de 351 k g): 4,02-3,91-3,64-3,48 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,10-3,94-3,72-3,57 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,49-3,30-1,94 (=)
VEDELLA (261 A 300 Kg): 4,03-3,83-3,77-3,41-2,75 (=)

ORDI LLEIDA: 160 (-1)
SÈGOL: s/o

VEDELLA (221 a 260 kg): 4,20-4,00-3,89-3,56-2,78 (=)

Llotja de Barcelona (14-3-17)

VEDELLA (180 a 220 kg): 4,28-4,04-3,92-3,62-2,76 (=)

GARROFA: 170/t (=)
GARROFA FARINA: 165/t (=)
SOJA: 360/t (–5)
MORESC UE: 183/t (–1)
BLAT: 189/t (–2)
ORDI PAÍS: 164/t (–1)
FARINA DE PEIX: 995/t (=)
GIRA-SOL: 170/t (=)
MILL: 300/t (=)
COLZA: 237/t (–4)
SORGO: 174 (=)

VACA: 3,15-2,99,2,58 -2,08-1,58-1,38 (=)
FRISÓ: 35/95 (=/=)
ENCREUAT: 110/225 (=/= )

Mercolleida (17-3-17)
PORC VIU selecte: 1,262 (+0,010)
LLETÓ 20 kg: 52 (+0,50)
XAI (23 a 25 kg): 2,60 (=)
XAI (25 a 28 kg): 2,50 (=)
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)
BLAT PINSO: 179 (-1)
BLAT PA: 186 (-1)
MORESC:177 (-1)

Dilluns, 20 de març de 2017

Grans del Lluçanès / Saipol (17-3-17)
GRA DE COLZA-Collita 2017: 336,50 (-7,50)

