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Calafell

L’Antiga Destiŀleria de Calafell va celebrar dissabte
la sisena edició de la “Cerimònia de l’Oli”

Els assistents a aquesta activitat van poder gaudir d’un
oli verge d’exceŀlent qualitat i
vins i caves d’un celler de l’Alt
Camp. Es van servir torrades
amb oli i sal i olives fregides,

una torrada amb pebrots i una
altra amb albergínia. El plat
principal, però, va ser la torrada amb escalivada i sardines
salades. També hi va haver
poemes musicats i havaneres.

Eva López

ENTREVISTA
prop que mai. Sobre aquesta qüestió, i
també sobre l’estat de l’economia actual,
hem parlat amb Carda.

Santi
Carda
PRESIDENT DE LA UEP

“Entre la UEP i
l’ADEPG hi ha
bona sintonia per
començar a caminar
plegats”
Santi Carda és, des de fa més de tres anys,
president de la Unió Empresarial del Penedès. Des de fa temps batalla perquè la
UEP i l’ADEPG emprenguin camí plegats,
una fita que sembla que amb el canvi de
president –des de l’estiu Martí Sistané
està al capdavant de l’ADEPG– és més a

Des de diferents llocs ens arribem inputs
que l’economia va millor. Estan més tranquils, els empresaris?

Sí que és cert que sembla que la situació econòmica està una mica millor, però la realitat
és que la conjuntura política –tant la situació
que hi ha hagut a Espanya fins fa unes setmanes com el que passa a Catalunya– genera
incertesa.
I què es fa des de la UEP per paŀliar aquesta intranquiŀlitat?

L’única cosa que podem fer és treballar per fer
coses que millorin el dia a dia de les empreses.
Perquè és cert que econòmicament potser estem una mica més bé, però també és veritat
que algunes zones (especialment el Baix Penedès) encara presenten deficiències importants, en matèria d’atur, per exemple. A més,
els empresaris encara tenen molta por de gastar, perquè han passat anys dolents, i suposo
que no volen que es repeteixi.
Vostès proposen algunes mesures d’estalvi, com la central de compra energètica...

Sí, aquest és un dels grans projectes que hem
posat en marxa aquest any, i ha tingut una
molt bon acollida entre els associats. Permet

Santi Carda és prsiden de la UEP | 3d8

que les empreses paguin bastant menys en la
factura de llum. Ja són molts els que se’n beneficien, i molts els que hi estan interessats.
Sobre estalviar energia... Ha parlat amb
Martí Sistané sobre la possibilitat de fusionar la UEP i l’ADEPG?

Ens hem trobat, sí. Ja fa molt de temps que
intento que s’avanci en aquest tema, i crec
que ara hi ha molt bones sinergies per arribar
a un acord. Em sembla absurd que en un món

en què tothom intenta sumar, els empresaris
del Penedès lluitem tots en bàndols diferents.
Hem encetat converses. Falta que acabem de
polir alguns detalls, però esperem que la negociació arribi a bon port, perquè crec que serà
beneficiós per a tots. Predisposició n’hi ha per
les dues parts. De fet, fins i tot el mateix president Puigdemont va assegurar a la UEP que
avalaria l’acord, perquè seria un exemple per
a altres unions empresarials que estan en la
mateixa situació que nosaltres.

El Vendrell | Efemèride

La firma GM Auditors
celebra els 50 anys sent
un referent al sector
// RESPONSABLE El director general de l’empresa auditora registrada

amb el número 1 del col·legi professional és el vendrellenc Joan Miró
Ricard Vinyals
El Vendrell
L’empresa auditora GM Auditors, amb seu a Barcelona,
però amb clients arreu de la
Península i lògicament també
al Penedès, d’on és el seu director general, el vendrellenc
Joan Miró, ha celebrat aquest
any 2016 el seu cinquantenari. Es tracta de la firma d’auditoria més antiga de l’Estat
espanyol dins del coŀlectiu
professional d’auditors. Precisament el col·legi d’auditors
va distingir Joan Miró com a
Auditor de l’Any el 2008, per
les seves aportacions professionals sobretot en la transparència de l’anomenat tercer
sector, segons ja es va destacar

aleshores. Arran de la celebració del cinquantenari de GM
Auditors, commemorat amb
un acte el mes d’octubre passat a la sala d’actes del col·legi
professional a Barcelona, el
3d8 ha parlat amb Joan Miró
sobre la mateixa firma i també sobre la feina dels auditors.
Miró recorda d’entrada que
l’empresa GM Auditors va ser
fundada per Garcia Micola.
“De manera ininterrompuda, els actuals gestors som els
seus successors i ara hem complert 50 anys”, diu. “Quan el
coŀlectiu professional va deixar registrar societats, vam
inscriure’ns amb el número
1 i ara tenim clients a tot Espanya i Portugal”, afegeix
Joan Miró, que puntualitza:
“Ens dediquem únicament i
exclusivament a l’auditoria,

a la revisió de comptes, i no
fem altres feines com assessorament comptable, informàtica, etcètera. I no ho fem
perquè som reticents a incorporar tasques de serveis que
no corresponen a una firma
d’auditoria”. “Fem bé el que
sabem fer i no ens posem en
altres opcions”, rebla Joan
Miró.
Val a dir que quant a volum de
negoci, GM Auditors es troba
a la banda alta del rànquing
estatal d’empreses auditores
de mida mitjana, la majoria de
les quals estan ubicades a Catalunya, i la seva clientela respon preferentment al perfil
d’una empresa mitjana i mitjana/gran, “el que seria la típica empresa catalana”, diu el
seu màxim responsable. Més
concretament, val a dir que la

firma té clients de tots els sectors i que un 10% són del món
no lucratiu; és a dir, ONG, fundacions i associacions.
“És més important augmentar la qualitat que
créixer per créixer”

El director general de GM Auditors també explica: “A l’empresa donem molta importància a l’increment de la qualitat
dels nostres serveis, més que
no pas a créixer per créixer. I
tenim una clientela molt fidel
perquè, entre d’altres coses,
fem confiança i una bona feina amb el client”. En aquest
sentit, Joan Miró afegeix que
“un auditor, si és bo, ha de
crear confiança tant als seus
clients com als proveïdors i
clients d’aquests clients”.
Pel que fa a l’opinió que

El director general de GM Auditors, Joan Miró, a la dreta, amb el seu
soci i també recentment nomenat director, David Sallán | gm auditors

emeten els auditors en els
informes que realitzen, Joan
Miró destaca que n’hi ha de
quatre tipus: el que anomena
‘favorable’, és a dir, quan tots
els comptes auditats són correctes i “expressen la imatge
fidel de la situació financera”,
diu Miró; ‘favorable amb excepcions’, per exemple, quan
es detecta alguna operació
d’un exercici a un altre o un
“canvi de criteri comptable”;
una opinió ‘desfavorable’,
quan els comptes “no expressen una imatge fidel a la realitat”; i els casos en que “no hi
ha ni la possibilitat d’opinar a
causa de les limitacions que et
posa el client a l’hora de tenir
la informació real”.
Joan Miró també explica que
hi ha empreses que estan
obligades a auditar els seus

comptes per llei i d’altres
que ho fan voluntàriament
“per imatge de qualitat o
tranquiŀlitat de les mateixes empreses, per exemple”.
Aquesta seria la situació de
moltes entitats del tercer sector “que s’auditen voluntàriament, no per llei, sinó que
s’autoexigeixen”.
I el mateix director general
de GM Auditors explica que
les auditories acostumen a
realitzar-se en dues etapes:
una d’interina, abans que es
tanqui l’exercici i a la qual
“de mitjana, acostumem
a destinar dues persones
per recollir en una setmana informació de l’empresa
a auditar”; i més tard, amb
l’exercici tancat, “hi tornem
a destinar una altra setmana
aproximadament”.

