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Psicologia i salut bàsica
Roger Puigdecanet va impulsar fa un any el centre de psicologia Psigma a Vic
Vic

Inicialment va néixer com
un centre de psicologia, però
ara Psigma ha ampliat els
seus serveis i ha afegit altres
disciplines relacionades amb
la “salut bàsica”, com fisioteràpia, acupuntura, psiquiatria, osteopatia, homeopatia,
reflexoteràpia, logopèdia i
dietètica i nutrició. “En la
salut es relacionen diverses
coses. La psicologia és el
camí essencial per prevenir
i millorar molts problemes
de salut”, diu Roger Puigdecanet, un dels impulsors de
l’empresa.
L’objectiu de Psigma
<www.psigma.cat> és oferir
un nou concepte de salut,
“donar qualitat de vida a
les persones” a través d’un
treball multidisciplinar i del
treball en equip. És per això
que hi treballen una dotzena
de professionals. “L’equip de
direcció som cinc persones,
però som una associació
d’autònoms”, diu Puigdecanet. La seu de l’empresa
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Roger Puigdecanet, al mig, amb Gemma Bayés, Neus Arimany, Mireia Martín,
Laura Fabré i Leila Nomen

és al carrer Bisbe Morgades
de Vic, però també hi ha centres a Barcelona, Manresa i

Girona.
“La gent necessita més
coses del que li ofereix un

psicòleg”. D’això se’n va adonar Puigdecanet, quan els
seus pacients li demanaven
com contactar amb professionals d’altres disciplines,
per això va decidir oferir un
“servei de salut integral”.
L’emprenedor va estudiar
Psicologia Clínica i va estar
durant dos anys a la Unitat
de Teràpia de Conducta de
la Facultat de Psicologia del
Campus de la Vall d’Hebron,
“això em va donar força per
muntar la Unitat d’Atenció Psicològica (UAP) a
Barcelona l’any 2001”, on va
estar fins al 2011. De l’evolució d’aquell projecte va
néixer Psigma. “Aquest és el
projecte definitiu després
de l’experiència acumulada i
d’anys de pensar”.
Després d’un any de vida,
Puigdecanet en fa una valoració molt positiva, “els
pacients responen”. Ara que
enceten el projecte de “centre de salut integral” amb la
incorporació de nous professionals, té una “sensació
bona”. “Som un equip inquiet
i ens entenem molt bé”, diu.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
S’ha constituït la societat Ultrabiz, SL, dedicada al desenvolupament,
explotació de solucions que
faciliten la distribució d’àudio i vídeo per internet i
aplicacions per a mòbils, per
a smart, TV i informàtiques
de tot tipus. Capital: 3.100
euros. Administrador únic:
Sergi Vergés Gassó. Adreça:
Nord, 1, 1r pis porta 4.
Moià S’ha constituït la societat Helikonia World Trade,
SL, dedicada a la intermeVic

diació comercial. Capital:
3.020 euros. Administrador
únic: Isaac Labajos Alonso.
Adreça: plaça Sant Sebastià,
7, primer pis porta 7.
Torelló S’ha constituït
la societat Ginebra 3, SL,
dedicada a la venda de jocs
i altres prestacions addicionals de la societat estatal de
loteria i apostes de l’Estat.
Capital: 3.100 euros. Administrador únic: Maria dels
Ángels Devesa Crespi. Adreça: Sant Miquel, 40.

Gurb S’ha constituït la societat Sirvi Sport Competició,
SL, dedicada a les activitats
pròpies d’un taller mecànic,
reparació, planxa i pintura
de cotxes i altres vehicles
i compravenda de cotxes
de segona mà i recanvis
de tot tipus. Capital: 3.000
euros. Administrador únic:
Jordi Sirvent Mena. Adreça:
Tarragona, 10.
Queralbs S’ha constituït
la societat Escola d’Esquí
Núria, SL, dedicada a acti-

vitats de gestió i administració i a serveis educatius,
sanitaris, d’oci i entreteniment. Capital: 3.000 euros.
Administradora única:
Maria Núria Riu Rosell.
Adreça: carretera de Ribes,
3.
Vic S’ha constituït la societat Pur Plana de Vic, SL,
dedicada a la cria i engreix
de porcs. Capital: 30.000
euros. Administrador únic:
Jordi Franquesa Amador.
Adreça: Bisbe Morgades, 4.

Jornada sobre
territori i empresa a
la Catalunya Central,
a Sant Fruitós
El
Món Sant Benet de Sant
Fruitós acollirà el dia 31
d’octubre al matí una jornada organitzada per Pimec
sobre “Territori i empresa.
Acostant solucions”, al voltant d’aquests dos ítems a
la Catalunya Central. L’acte
s’adreça a empresaris de tota
la zona i s’hi parlarà, entre
altres, de la realitat i la projecció de la Catalunya Central, de les comunicacions i
infraestructures que hi ha al
territori i les oportunitats de
negoci que suposen. En concret hi participaran el coordinador de la Càtedra Pasqual
Maragall d’Economia i Territori, Daniel Albalate, i el
director general d’Indústria,
Joan Sureda. Tancaran la
jornada el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu
Mas-Colell, i el president de
Pimec, Josep González.

Sant Fruitós de Bages

S’acaba el termini
per participar al
concurs d’idees
d’EL 9 NOU
El proper 31 d’octubre s’acaba el termini per
participar al concurs d’idees
que ha convocat EL 9 NOU.
Aquest concurs s’ha convocat per tal de trobar idees
per desenvolupar negocis
relacionats de forma directa
o indirecta amb el món de
la comunicació, sobretot els
relacionats amb la producció,
venda i comercialització de
nous productes. Hi ha un
únic premi dotat amb 3.000
euros i el projecte guanyador quedarà en propietat de
Premsa d’Osona, SA, empresa editora d’EL 9 NOU, que
pot executar-lo i l’autor del
projecte hi participarà amb
un 10% de les accions. El
guanyador es donarà a conèixer al mes de desembre.

Vic/Ripoll

PREUS AGRARIS
Llotja de Bellpuig (23-10-12)
CONILL: 2,10 (=)
POLLASTRE VIU: blanc 1,16 (+0,05) - groc 1,20 (+0,15)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,93 (+0,07) - groc 1,80 (+0,20)
OUS ROSSOS: xl: 1,57- l: 1,21- m: 0,99- s: 0,75
OUS BLANCS: xl: 1,57- l: 1,21- m: 0,99- s: 0,75
GALLINA LLEUGERA: 0,13 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,50-0,53-0,58 (=)
GALLINA PESADA: 0,62 (+0,05)
GALL: 0,18 (=)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (27-10-12)
PORC: 1,893-1,905 (-0,054)
GARRINS RAÇA: recollida: 23-25 (+2)
PARTIDA GRAN: 48,50-50 (=)
ANOLLS (des de 321 kg): 4,00-3,89-3,71-3,42-2,50 (-0,03)

VEDELLS (261 a 320 kg): 4,08-3,92-3,79-3,51-2,55 (-0,03)
VEDELLS (200 a 260 kg): 4,11-3,95-3,82-3,51-2,55 (-0,03)
VEDELLA (261 a 300 kg): 4,10-3,90-3,91-3,55-3,21 (-0,03)
VEDELLA (221 a 260 kg): 4,30-4,10-3,96-3,70-3,19 (-0,03)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,35-4,11-3,96-3,76-3,22 (-0,03)
VACA: 3,17-3,01-2,70-2,50-2,20-2,05 (=)
FRISÓ: 35-100 (=)
ENCREUAT: 110-230 (=)

Mercolleida (26-10-12)
PORC VIU selecte: 1,432 (–0,040)
LLETÓ 20 kg: 39 (+0,50)
XAI (23 a 25 kg): 3,55 (=)
XAI (25 a 28kg): 3,40 (=)
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)
BLAT PINSO: 271/t (+2)
BLAT PA: 273/t (+2)
MORESC: 252/t (+7)
ORDI LLEIDA: 254/t (+4)
ALFALS 1a: 218/t (=)

Dilluns, 29 d’octubre de 2012

Llotja de Barcelona (25-10-12)
GARROFA: 210 (=)
GARROFA FARINA: 195 (=)
SOJA: 360/t (–93)
MORESC UE: 255/t (+4)
BLAT: 273/t (+3)
ORDI PAÍS: 257/t (+4)
FARINA DE PEIX: 745/t (=)
GIRASOL: 240/t (–3)
MILL: 385/t (=)
COLZA: 305/t (–2)
SORGO: 246/t (+3)

Grans del Lluçanès / Saipol
GRA DE COLZA: Preus segons collita.

