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Más emplaça la indústria catalana a innovar i 
exportar



El president de la Generalitat, Artur 
Mas, avisava divendres –durant una 
visita a l’empresa tèxtil Massana de 
Mataró– a les empreses catalanes 
que “el món és el nostre mercat na-
tural”. Mas va afegir que Catalunya 
ha d’aspirar a estar “entre els millors 
països d’Europa” a partir d’una in-
dústria amb capacitat de “posar-se 
al dia, innovar i exportar”.

El president va explicar que hi ha 
una part de la indústria tèxtil ca-
talana que “està viva i que s’ha 
modernitzat”. “Fins i tot hi ha grans 
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arques catalanes que es passegen 
arreu del món”, va subratllar. “El 
futur de Catalunya és “econòmic 
i industrial, i no només turístic i 
comercial”, va afegir. “Els millors 
països d’Europa són de tradició i 
vocació industrial, i tenen una in-
dústria capaç de posar-se al dia, 
innovar i exportar; Catalunya ha 
d’aspirar a ser un d’aquests països”, 
va recalcar. Mas va posar de referent 
l’empresa Massana i la seva vocació 
d’internacionalització per fer enten-
dre que “el món és el nostre mercat 
natural”.

Massana va ser fundada l’any 1958 
a Mataró per Miquel Massana, qui 
va acompanyar el president en 
el recorregut per la fàbrica. Mi-
quel Massana fill, actualment al 
capdavant de l’empresa, va dir –vi-
siblement emocionat– que la visita 
del president de Catalunya és “el 
tribut més gran que poden rebre els 
meus pares”.

Massana està especialitzada en roba 
‘homewear’ i pijames. L’empresa 
compta amb 75 empleats, 70 agents 
comercials i uns 150 llocs de tre-

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
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ball indirectes. El 72% del negoci 
el tenen a l’Estat espanyol, el 20% 
en països de la CEE i el 8% restant 
en països de la resta del món. Amb 
4.000 clients arreu del món, expor-
ta a Rússia, Canadà, Hong Kong, 
Mèxic, Líban, Aràbia Saudí, Kuwait, 
Estats Units, Perú Xile i Corea.

Abans d’especialitzar-se en roba ‘ho-
mewear’, Massana va ser coneguda 
durant els anys 80 pels “xandalls” 
i per la roba d’esport. En aquella 
època, la marca vestia equips com 
el RCD Espanyol, el Joventut de 
Badalona o el Centre d’Esports Sa-
badell. 

Portes obertes 
massives al TCM

Els centres universitaris del Tec-
noCampus van obrir dissabte les 
portes per rebre futurs estudiants i 
amics i familiars que els acompan-
yaven. La resposta va ser massiva 
i, durant tot el dia, centenars de 
persones van visitar aules, labora-
toris i altres equipaments, a més 
d’assistir a les xerrades en què els 
directors d’escola i els coordinadors 
de cada grau els explicaven els plans 
d’estudi o les sortides professionals. 
La nova doble titulació de Ciències 
de l’Activitat Física de l’Esport i Fi-

sioteràpia va generar molt d’interès, 
així com el conjunt dels 11 graus i 
4 dobles graus que s’impartiran el 
curs 2015-16. S’inicia ara el pe-
ríode en què els futurs estudiants 
han d’acabar de perfi lar la seva tria 
de cara a la preinscripció de juny. 
En aquest context, el dia de por-
tes obertes és important perquè, a 
banda de rebre informació de cada 
grau, els estudiants veuen com serà 
el seu futur campus i quins serveis 
hi trobaran, a més de resoldre dub-
tes relacionats amb la matrícula. 

El president de la 
Generalitat visita 
les instal·lacions a 
Mataró de l’empresa 
tèxtil Massana 
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Les empreses catalanes van ex-
portar el passat mes de febrer per 
valor de 4.990,2 milions d’euros, 
cosa que suposa el 2,7% més que 
al febrer de l’any passat i la consoli-
dació de la tendència a l’alça de les 
vendes a l’estranger, segons dades 
publicades aquest dilluns pel Minis-
teri d’Economia i Competitivitat. En 
l’acumulat dels dos primers mesos 
de l’any, el valor de les exportacions 
va ser de 9.749,5 milions d’euros, 
amb un increment de l’1,9%. En el 
conjunt de l’Estat, les exportacions 
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al febrer van créixer el 2,8% en rela-
ció amb l’any passat i en l’acumulat 
dels dos primers mesos de l’any 
s’observa un estancament en rela-
ció amb les vendes registrades els 
primers dos mesos de l’any.

Mentre que l’activitat exportadora de 
les empreses catalanes va créixer el 
2,7% al febrer, les importacions van 
augmentar per sobre de les vendes 
a l’exterior i es van situar amb un 
augment del 3,5%, registrant un 
dèfi cit comercial de 1.211 milions 

d’euros, cosa que suposa un dèfi cit 
del 6,9%, i en l’acumulat dels dos 
primers mesos va ser del 4,9%. 

La indústria de l’automòbil, les 
empreses químiques i el sector 
de béns d’equipament lideren 
l’activitat exportadora a Catalunya 
com és tradicional. Al febrer, la 
indústria química va veure incre-
mentar les vendes un 2,8%, mentre 
l’automòbil ho feia en un 8,2% i els 
béns d’equipament van disminuir 
en l’1,3%. 
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No. No totes les perruqueries i cen-
tres d’estil són iguals. Al Carrer de 
Sant Agustí, al rovell de l’ou i a to-
car de la Plaça de Santa Anna acaba 
d’obrir Hair Decó, una autèntica dosi 
d’aire fresc i un concepte diametral-
ment oposat al de les perruqueries 
convencionals. Es tracta d’una pe-
rruqueria conscient des del punt 
de vist ambiental, que aposta per 

la sostenibilitat i no treballa amb 
productes químics, derivats del pe-
troli o contaminants. El món de la 
cosmètica bio té un nou refugi a la 
ciutat a Hair Decó.

El tipus de producte amb el qual 
treballen les i els professionals 
d’aquest centre no tenen res a 
veure amb els de les perruqueries 

convencionals i això el cabell ho 
agraeix. Amb els productes ecològics 
i sostenibles el cabell es desgasta 
menys, pateix menys caiguda i té 
un resultat més sa. Igual que cada 
cop tenen més anomenada els pro-
ductes ecològics, pels seus efectes 
positius sobre l’organisme, també 
els productes cosmètics de perru-
queria sostenible repercuteixen 
positivament en el cabell.

A Hair Decó, a més, no es tallen els 
cabells de forma funcionarial sinó 
que complementen l’experiència 
amb un tracte afable, massatges 
al cap o a les mans i aplicació de 
diferents mètodes de relaxació. 
Hi pots prendre quelcom i hi tens 
connexió wi-fi . Tot són comoditats 
per passar-se a aquesta altra op-
ció de la perruqueria ecològica i 
els productes naturals. El material 
amb què treballa aquest centre –on 
també s’hi poden comprar els seus 
productes– és exclusiu. Són l’única 
perruqueria de Mataró que respon a 
aquest plantejament sostenible amb 
un mateix, amb els nostres cabells i 
amb el medi ambient en general. 

Una perruqueria diferent:
ecològica i sostenible
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