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emprenem

‘ P Í N DO LA  L E GA L ’

Què estàs 
disposada a fer 
per l’empresa?

A
questa era la pregun-
ta que feia un respon-
sable del Mercadona a 
les treballadores. Elles 
varen contestar que 
qualsevol cosa, i el 

“mascle” de torn va entendre que la 
resposta incloïa sexe. La cosa va anar 
a més i arribaren les baixes per ansi-
etat, l’acomiadament i les reclamaci-
ons. Varen denunciar el responsable 
per assetjament sexual i el Tribunal 
Suprem va confirmar el 28 de no-
vembre el delicte amb penes de pre-
só per al “senyor” i una indemnització 
per a cada empleada de 75.000 €, i el 
Mercadona com a responsable subsi-
diari d’aquest import. 

En aquesta responsabilitat de 
l’empresa hi ha la part rellevant. L’ac-
tuació de l’encarregat mereix el pitjor 
dels menyspreus, però alerta, que les 
empreses són responsables dels ac-
tes il·legals dels seus empleats en 
l’exercici de les seves tasques o per 
no haver controlat aquestes infrac-
cions. La sentència ve a reconèixer 
que els fets es varen repetir i que el 
Mercadona no va fer el més mínim 
control. 

Si sou treballadors i us assetgen, 
heu de saber que la responsabilitat de 
l’empresa existeix. Si sou empresaris, 
controlau que cap cap us danyi la 
vostra imatge i el vostre compte de 
resultats.

JOSÉ MANUEL 
RAYA 
ADVOCAT I SOCI DE 
DMS CONSULTING

@jmrayadms
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F US T ER I A  G A LMÉ S  

Un habitatge 
per 39.000 €?  
L’empresa, amb seu a Vilafranca, 

complirà 100 anys apostant per la més 
alta innovació. Els germans Antoni i 
Macià són en són els actuals 

responsables 

No ens queden gaire empreses amb 
cent anys d’història que dia a dia avui 
apostin per la més alta innovació. Si, a 
més, és un sector clàssic, com la fuste-
ria, el cercle es tanca encara més. Pe-
rò complir 100 anys d’història, sobre-

➝ ELS GERMANS GALMÉS APOSTAREN PER LES NOVES TENDÈNCIES MÉS SOSTENIBLES EN EL SEU SECTOR.

viure a la crisi que s’ha enduit gran part 
del teixit empresarial relacionat amb 
la construcció i participar en els pro-
jectes més innovadors de sostenibili-
tat és possible a Mallorca.  

Fusteria Galmés, amb seu a Vila-
franca, és la tercera generació familiar 
que continua amb el treball dels seus 
padrins. Els germans Antoni i Macià 
són els actuals responsables de l’em-
presa centenària. Han passat moments 
complicats en els darrers anys, però 
Antoni ens confirma “que la cosa co-
mença a remuntar”. 

AMB LA UIB Cal destacar que quan 
molts d’empresaris del sector única-
ment pensaven en com refinançar-se, 
els germans Galmés apostaren per les 
noves tendències més sostenibles en el 
seu sector. Des de la UIB els van propo-
sar col·laborar amb estudiants d’Ar-
quitectura Tècnica en el desenvolupa-
ment de la construcció modular. Ho 
acceptaren, posant a la disposició dels 

tècnics la seva plantilla, instal·lacions 
i material, i en les properes dates pre-
sentaran la primera unitat de casa 
completa per mòduls. 

40 M2: 39.000 € Quant diríeu que cos-
ta un ‘loft’ de 40 metres quadrats? 
Doncs la primera unitat tindrà un preu 
aproximat de 39.000 €, amb la part 
tècnica inclosa. Sols necessitaràs el 
terreny i podràs tenir una casa per mò-
duls, amb materials de darrera genera-
ció i en un temps rècord. A més d’un li 
hauria anat bé aquest tipus d’habitat-
ges i evitar així problemes de construc-
ció en ple ‘boom’. Aquesta innovació 
no hauria estat possible sense la suma 
de la investigació de la UIB i l’experi-
ència pràctica i professional de Fuste-
ria Galmés. La fusió d’investigació i 
empresa genera aquesta dinàmica po-
sitiva que permetrà a Fusteria Galmés, 
per ventura, complir 100 anys més. 

LA SITUACIÓ ACTUAL Una vegada 
salvada l’empresa en l’etapa més du-
ra, ara manté una plantilla laboral 
d’entre 12 i 15 treballadors. Facturen 
entre 1,5 i 2 milions d’euros i mante-
nen l’estructura d’aquesta envergadu-
ra treballant tant per a particulars a 
l’illa com per a grans cadenes hoteleres 
mallorquines en les seves inversions 
exteriors. 

A l’hoteler mallorquí tantes vegades 
criticat, sí que cal reconèixer-li que el 
fet de disposar d’empreses locals en les 
seves inversions estrangeres ha per-
mès subsistir i afermar projectes com 
l’actual dels germans Galmés. Les re-
formes hoteleres, sense ser el seu únic 
mercat, sí que han suposat un alè du-
rant aquest darrer any que permet 
veure amb més optimisme el futur més 
imminent. El fet de no tenir por de sor-
tir a l’exterior ja sigui a Eivissa, Canà-
ries o Santo Domingo també hi ajuda... 

Diversificant la seva clientela entre 
particulars, grans cadenes i projectes 
innovadors intentaran perpetuar el 
treball dels seus padrins. Innovació, 
capacitat de reacció i adaptació són 
bons senyals que ho aconseguiran. Per 
ventura els meus fills no hauran d’hi-
potecar-se tota la vida gràcies a les ca-
ses modulars de la UIB i Fusteria Gal-
més.— J. M. Raya 


