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El ganivet Pallarès 

abans de la visita

→Per situar-nos

…Activitat 1
Disposes de 10 minuts per escriure el que sàpigues del ganivet Pallarès, tot responent a les següents 
preguntes.

1. Què és?

2. Quins usos se li dóna?

3. On el podem comprar?

4. Existeixen molts tipus de ganivets Pallarès?

5. Dins la teva família, l'utilitzeu?
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6. Quines persones el solen utilitzar més? Per què?

7. On es troba situada l'empresa que els fabrica?

8. Coneixes la importància històrica dels ganivets a Solsona?

9. És molt antiga l'empresa Pallarès? A quina època es devia fundar?

10. Amb quins materials deu estar fabricat?
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→Contextualització històrica

Els Ganiveters de Solsona1

Solsona queda lluny de les grans ciutats, i va haver d’espavilar- se per a proveir-se 
pel  seu compte de les  coses necessàries  per  a  viure.  Això va fer  que hi  hagués un gran 
nombre de menestrals. Es coneixen més de cent oficis diferents establerts a la ciutat. Durant 
molts anys, l’ofici més abundant era la indústria tèxtil, amb els oficis de paraire, teixidors de 
lli, llana i cànem. Al segle XVIII comencen a treballar-hi els ganiveters, dins del conjunt d’oficis  
de  “l’art  de  foc”,  que  englobava  daguers,  ferrers,  manyans,  clavetaires,  estanyers, 
pedrenyalers i calderers. Tots ells estaven agrupats en la confraria de Sant Eloi, i tenien l’altar 
propi a la catedral, on ara hi ha l’altar de Sant Antoni. 

En una estadística de 1700, treta dels llibres sacramentals de Solsona, hi consta que 
hi  havia 3 daguers,  14 ferrers,  6 manyans,  7 calderers,  2 pedrenyalers i  3 canoners.  Es 
coneixen famílies com els Planes, els Casserres, els Bonany, que eren daguers de Solsona i 
quan van obligar a escriure els llibres de registre en castellà (1852), van traduir la paraula  
daguer per “navajero”. És curiós el cas del canoner Pere Joan Leonart, fill de Solsona, que 
va ser fet presoner al nord d’Àfrica, a Mequínez, on, per la seva habilitat en l’art del foc, va 
arribar a ser director de la fàbrica d’armes del  Marroc, i  hi va guanyar una fortuna. En 
tornar  a  Solsona,  donà  la  fabulosa  quantitat  de  3.000  lliures  a  l’Hospital  Pere  Màrtir 
Colomés, on encara es guarda una pintura del segle XVIII que recorda aquest fet. Quan 
Felip  V va  prohibir  les  fàbriques  d’armes de foc,  es  van  perdre  els  oficis  de  canoner  i  
pedrenyaler.

L’any 1788, Francisco de Zamora en el seu Diario de los viajes hechos a Cataluña 
anotava que la principal indústria de Solsona era la dels ganiveters, amb 24 tallers, cada un 
dels quals tenia entre 4 i 10 aprenents, i que el tragí que generaven donava feina a 30 
matxos.  En unes declaracions,  el  ganiveter solsoní  Joan Costa explicava que els  matxos 
tornaven carregats de banyes de les fàbriques de pintes de Barcelona i València. Segons un 
qüestionari de 1802, consta que “...el acero y cuernos se compran al pueblo de Barcelona... 
y  el  hierro  en  el  Valle  de  Andorra”.  Els  ganivets  de  Solsona  eren  portats  als  mercats 
d’Espanya i Amèrica, i tenien com a competidors els tallers de Ripoll, Olot i Albacete.

A  la  dècada  de  1890,  a  Solsona,  hi  havia  60  persones  que  es  dedicaven  a  la 
ganiveteria.  Treballaven 14  hores  diàries,  menjaven bé  perquè  es  guanyaven la  vida,  i 
anaven cada setmana a buidar les deixalles al riu Cardener, vora d’Olius, en un lloc dit “la  
Tornall”. El comentari mèdic que hi fa el Dr. Falp i Plana és que aquest excés de moviment i 
activitat  els  era beneficiós per a  la salut,  perquè eliminaven per la transpiració el  plus  
d’alcohol i els donava resistència per a viure molts anys.

1 Butlletí d'artesania, 8, juliol-setembre 2005, Centre Català d'Artesania, pgs 16 i 17
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En  la  primera  guerra  mundial  (1914-1918),  arribà  a  Solsona  una  comanda  de 
ganivets molt important del govern de Turquia, que no es va poder atendre perquè els 
ganiveters, en lloc d’agrupar-se, van continuar aferrats a l’empresa familiar que sempre 
havien  tingut.  En  el  nostre  temps  hem 
viscut  la  decadència  d’aquesta  indústria 
tan  típicament  solsonina:  a  principis  de 
segle XX hi havia una dotzena de tallers; 
en la dècada de 1970 encara en quedaven 
tres:  el  Pallarès,  el  Costa  i  el  Casafont; 
actualment,  sols  es  manté  la  casa 
Pallarès, fundada el 1917, que fabrica la 
navalla Solsona, un ganivet definit com a 
rústic,  resistent  i  funcional,  que  com  a 
model autòcton és molt apreciat.

Encara  avui  dia,  quan  algú  vol 
comprar un ganivet de Solsona, demana 
un “Pallarès”. 

2

…Activitat 2
Llegeix el tex anterior referent a “Els ganiveters de Solsona” i respon les següents qüestions.

1. Quin factor va promoure, en primera instància, la implantació de tants oficis a Solsona? En podria ser 
el motiu, actualment? Per què?

2. Què eren les confraries? Quina era la confraria que agrupava els oficis de l'art de foc?

2 Cultura i tradició, Corpus 2013, Solsona, trabucaire amb Pallarès en mà repassant reguera de pólvora (foto: E. Capdevila)

5 de 41 ·abans de la visita·



El ganivet Pallarès 

3. Busca informació sobre cinc d'els antics oficis relacionats amb l'art de foc que es comenten en el text  
anterior i completa la taula següent  indicant en què es basava l'activitat de cada un i incorporant-hi  
una foto o dibuix representatiu.

L'ART DE FOC

Ofici Foto / dibuix Activitat que desenvolupaven
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4. Quina matèria primera s'utilitzava antigament per a la producció de ganivets i d'on s'importava?

3

3 Pallaressolsona.com
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5. Extreu del text, les dades  més rellevants referents als ganiveters de Solsona de les següents franges 
històriques.

Principis segle 
XVIII

Finals segle 
XVIII

Finals segle XIX

Principis segle 
XX

Finals segle XX

Actualitat
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Moments històrics en imatges 4

4 Un cop d'ull a la història de Solsona, R. Planes i Albets, pgs 119, 150 i 163
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…Activitat 3
A les pàgines immediatament anteriors hem pogut veure tres vinyetes referents a “Moments històrics  
en imatges”.

1. Quina impressió dóna la primera de les vinyets referent a principis del segle XVIII? Com t'imagines 
l'activitat en els carrers del Nucli Antic de Solsona durant aquesta època?

2. Explica ara, quina impressió et dóna la  segona vinyeta referent a  meitats del segle XIX, es tracta 
d'una situació semblant a la de la primera vinyeta?

3. Referent a la tercera vinyeta, relaciona el que conversen els senyors del centre de la imatge amb el 
quadre completat de l'Activitat 2. Quina mesura els hagués donat la possibilitat de prosperar?
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→La producció

La producció artesanal 

5La  producció  artesanal,  es  caracteritza  per  al 
desenvolupament d'un procés de  construcció d'objectes o 
elaboració  de  productes,  realitzats  manualment  o  amb 
màquines  i  eines  senzilles;  per  a  una persona o un grup 
reduït de persones. 

En la producció artesanal, cada peça és diferent a les altres, 
a diferència del treball en sèrie o industrial.

Actualment,  l'artesania,  no  pot  competir  amb  la 
industrialització, en aspectes com són els  econòmics en la 
producció  o  en  la  comercialització,  ja  que és  més  difícil 
arribar al mercat. 

Com a punts forts de l'artesania actual, podem destacar, la 
bona qualitat dels productes elaborats i el  punt d'artístic i 
singular, que no tenen els productes industrialitzats.

Es tracta d'un valor afegit, que força gent valora.

…Activitat 4
Llegeix atentament el fragment de l'obra de teatre “Lo ferrer de tall” i escriu la paraula corresponent a 
la definició que la descrigui més bé:

Martell gros i feixuc, de mànec llarg.

Persona que fa dagues o ganivets o que en ven. 

Forn petit que usen els argenters i fonedors de metalls 

5 https://ca.wikipedia.org   Abril 2013
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Lo ferrer de tall
-Obra de teatre-

Jordi: El meu pare
que Déu l'hagi perdonat,
era un mestre daguer honrat,
com son fill present ho és ara.
El meu mall mateix usava:
i aquesta fornal tenia;
l'enclusa, el ferro rebia,
i ell, tot forjant-lo, cantava:
"Repica que pica,
fes dagues, daguer;
fes dagues i espases
si ric et vols fer".
No va tardar gaire
a córrer son nom;
a fer-li fer dagues venia tothom.
Un dia entre els altres,
vingué un cavaller:
,,,,,

Serafí Pitarra 

https://ca.wikipedia.org/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Frederic_Soler_i_Hubert
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per a fondre’ls. 

Bloc d'acer, que s'empra com a suport en els treballs 
manuals de forja 

Treballar el ferro sobre l’enclusa amb el martell. 

Grau superior de l’organització gremial (s. XIII-XIX), al 
qual  s’arribava  després  d’uns  anys  d’aprenentatge  i 
d’oficialia i de la realització d’un examen rigorós. 

Producció artesanal d'un ganivet

Esquemàticament,  un  ganivet  Pallarès  té  quatre 
parts  principals:  el  mànec,  la  fulla,  la  molla  i 
l’encaix dels  elements.

6Si  ens  centrem  en  un  ganivet  dels  antics;  el 
procediment de manufactura del mànec consisteix 
a  agafar  la  banya  i  escalfar-la  al  foc;  quan  està 
calenta i  ben socarrimada,  s’hi  posa el  cargol;  a 
continuació, s’adreça, ja que la banya és corbada; 
quan  la  tenim  ben  adreçada,   es  talla  de  cada 
cantó una mica amb una eina que es diu volant, i 
després es posa en un motlle de ferro en forma de 
mànec i amb la raspa es llima per tots els costats 
ben llimada.

7

Llavors es parteix i es fan els forats amb una eina molt bonica que es diu violí per a poder-hi posar la 

6 Butlletí d'artesania, 8, juliol-setembre 2005, Centre Català d'Artesania, pgs 16 i 17
7 Fotografia presa al Centre d'Interpretació del Solsonès. Abril 2013.
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fulla al mig. La fulla del ganivet s’escalfa al foc fins que està ben lluent i quan està així, se li fa agafar la  
forma de ganivet que es vol a cops de martell. Un cop forjat, s’ha d’esmolar amb una mola que funciona 
pedalejant.

Després es fa un forat per allà on va clavada la banya i per clavar el ganivet a la banya es fa servir un  
filferro. Per fer que el filferro no s’empassés es passen pels forats unes rosetes que són d’una llauna  
rodona. Aquestes rosetes les feien els  aprenents amb pots de llauna i  amb unes maquinetes,  que 

també es feien ells mateixos, ja que els 
ganiveters ho aprofitaven tot. Les fulles 
les  esmolaven una  mica  i  les  sucaven 
amb oli. Quan la fulla està ben picada i 
esmolada, s’ha de trempar, de donar-li 
tremp, ja que del contrari no seria prou 
dura.

S’escalfa  i  quan  està  ben  vermella  es 
fica  dins  d’un  recipient  on  hi  ha  oli  i 
altres barreges,  i  segons la gràcia  que 
es té de tenir-l’hi més o menys estona, 
fa que els ganivets tallin més o menys.

8

La producció industrial
9La producció industrial va sorgir amb la Revolució Industrial a Anglaterra al segle XVIII; es distingeix 
de l'artesania, en el sistema fabril, la producció en sèrie o en cadena i l'ús de màquines.

Una fàbrica és un lloc físic o virtual on es produeix algun objecte, material o servei. Actualment, es va 
reemplaçant la mà d'obra per tecnologia per reduir costos i augmentar la productivitat.

La fabricació en sèrie o cadena és un sistema de fabricació on el material passa per diferents màquines 
o treballadors disposats ordenadament al llarg d'una cinta transportadora d'acord amb les fases del 
procés.  Les  operacions estan calculades  de manera que el  treball  s'efectua a  un ritme uniforme , 
sempre es  disposa del  mateix  temps per  cada operació. La  cadena perfecta permet el  moviment 
continu del material al llarg d'una sèrie d'operacions i de manera que l'activitat sigui simultània a tots 
els punts,  conduint el producte fins a la fi  de la seva elaboració. Modernament, amb l'aplicació de 
l'ordinador, s'ha aconseguit l'optimació dels processos de fabricació i muntatge en cadena.

El treball en cadena i l'automatització van permetre la Segona Revolució Industrial que es caracteritzà 
per  la millora de la producció gràcies a l'aplicació d'aquestes noves formes de treball, abans tot el 
treball  era  artesanal.  El  principal  exponent  de  la  incorporació  del  treball  en  sèrie  el  trobem a  la 
indústria de l'automòbil. El fabricant d'automòbils FORD,  va ser el primer en introduir el treball en 
sèrie com a tècnica d'organització productiva, abaratint costos i incrementant la productivitat.

Avui en dia trobem sectors econòmics en els quals  conviuen els dos 
sistemes  de  producció,  artesanal  i  en  sèrie,  com és  el  cas  de   la 
producció de ganivets Pallarès.

8 Fotografia presa al Centre d'Interpretació del Solsonès. Abril 2013.
9 https://ca.wikipedia.org   Abril 2013
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Producció d'un ganivet Pallarès

…Activitat 5
Contesta segons el que hem treballat a classe:

Sector econòmic
1. Quin sector econòmic ocupa la fàbrica Pallarès? Per què?

Tipus d'indústria
2. Digues de quin tipus d'indústria és l'empresa Pallarès segons el tipus d'activitat i explica per què.

3. Digues de quin tipus d'indústria es tracta segons el destí dels productes elaborats i explica per què.
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Processos industrials que es desenvolupen a Pallarès
…Activitat 6
EL PUZZLE DELS EXPERTS

En  el  següent  enllaç  podem  veure  gran  quantitat  d'animacions  de  diferents  processos  industrials:  
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/UserFiles/File/previews/indusprocesses/procindus.swf10 

Ens fixarem en quatre d'aquest processos:

Premsat mecànic Tremp Injecció Reblada

Metall Plàstic Unió

Desenvoluparem una activitat que ens servirà per a comprendre molt millor la nostra visita a Pallarès; 
el que aconseguirem és que cadascú de la classe sigui expert en algun dels processos industrials que 
es desenvolupen a Pallarès de manera que pugui transmetre a altres alumnes els coneixements que 
hagi adquirit. No tractarem tots els processos que es desenvolupen a l'empresa, però si que en podrem 
arribar a conèixer un bon grapat.

Dividirem la classe en equips temporals d'experts; cada equip haurà de cercar informació del procés 
industrial que li sigui assignat; tenint en compte tipus de maquinària, àmbits on s'utilitza, què aporta, 
exemples,  etc.  D'aquesta  manera,  obtindrem  un  cert  nombre   d'experts  en  processos  industrials 
concrets.

Enllestida aquesta tasca, formarem nous equips que tindran almenys un expert de cada procés. Cada 
expert haurà de transmetre els coneixements que hagi adquirit anteriorment i ho farà de la següent 
manera:

- S'encarregarà que la resta dels seus nous companys d'equip puguin completar la taula corresponent 
al seu procés i  haurà d'explicar a la resta del seu nou grup  el procés del  qual  és coneixedor; sent 
conscient que tots els membres tinguin una bona comprensió de l'explicat.

Cada equip s'ha d'assegurar que TOTS els membres han comprès tots els processos estudiats, ja que 
cadascú individualment haurà de realitzar una prova, la nota de la qual, tindrà a veure amb la nota de 
la resta del seu equip. 

10 [Última visualització juny 2013]
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Procés 
Industrial

Premsat mecànic de planxes metàl·liques
[Punxonament, encunyació, estampació]

Definició

Maquinària
/ eina / 
aparell

[Foto]

Material/s

Entrada

Sortida

Exemple/s [Foto] [Foto]
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Procés 
Industrial Tremp

Definició

Maquinària
/ eina / 
aparell

[Foto]

Material/s

Entrada

Sortida

Exemple/s [Foto] [Foto]
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Procés 
Industrial Injecció

Definició

Maquinària
/ eina / 
aparell

[Foto]

Material/s

Entrada

Sortida

Exemple/s [Foto] [Foto]
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Procés 
Industrial Reblada

Definició

Maquinària
/ eina / 
aparell

[Foto]

Material/s

Entrada

Sortida

Exemple/s [Foto] [Foto]
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Durant la visita

Tot just començar la visita i posar els peus a l'empresa Pallarès,  hem de tenir posats els cinc sentits a 
punt perquè a mida que ens facin l'explicació i ens vagin mostrant els processos industrials i la fàbrica 
en general,  podem donar resposta a  les qüestions que es plantegen a continuació dins  la secció 
“durant  la  visita” d'aquest  guió.  Si  ens  queda  alguna  qüestió  per  resoldre  o  ens  fa  falta  algun 
aclariment, al final de la visita els podrem preguntar al guia o a la guia de la visita. És important que 
abans de fer la visita, tinguem una idea general de les activitats que haurem de resoldre.

Es tracta d'aprofitar al màxim la nostra visita a l'única empresa 
del Solsonès que encara es dedica a la fabricació de ganivets.

Som-hi !

→ Recepció del material
…Activitat 1
Respon a les següents qüestions relacionades amb la recepció de material per a la posterior producció 
de ganivets.

1.  La fase de recepció del material, resulta clau per a una empresa;  perquè?

2.  Com es realitza el control de qualitat i recepció del material que arriba com a matèria primera a 
l'empresa?

3. Com s'ubica el material un cop realitzat el control de recepció?
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→ Seguiment del procés industrial
…Activitat 2
A mida que anem fent la visita per la fàbrica, ves fent una llista amb tots els processos que es van  
seguint de manera ordenada segons ho vagin explicant:

Processos
Processos 
ordenats 
segons 

explicació

Entrada
quin material/peça i 
com entra abans de 

ser processat 

Màquina / Eina
Quin tipus de 

màquina/eina és? 
-mola, premsa, martell...-

Nom procés
Sortida

com surt el material/peça 
després de ser processat amb la 

màquina/eina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

...
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→ Parts del ganivet
…Activitat 3
Dibuixa de manera simplificada, totes les parts de les que consta el ganivet Pallarès i indica per a què  
serveix i de quin material o materials està fabricat. Utilitza els quadres que necessitis:

Nom peça:

Serveix per a:

Material/s:

Nom peça:

Serveix per a:

Material/s:

Nom peça:

Serveix per a:

Material/s:

Nom peça:

Serveix per a:

Material/s:
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→ Materials

…Activitat 4
Indica les propietats; tant si et semblen beneficioses com no, dels diversos materials utilitzats per a 
fabricar les diferents parts del ganivet.

Material Propietats
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→ Elements de funcionament de l'empresa

Una indústria, per a poder funcionar, necessita tres elements bàsics; recursos naturals, capital i treball.

Recursos naturals: matèries primeres i energia.
Capital: edificis, instal·lacions i maquinaria.
Treball: aportat per les persones que hi treballen.

…Activitat 5
Enumera els diversos elements que necessita l'empresa Pallarès per a poder funcionar:

Recursos 
naturals

Capital

Treball
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→ Pallarès recicla i reutilitza

…Activitat 6
Ens adonem que en obtenir les diferents parts del ganivet, es produeix una pèrdua de material; és el 
material  sobrant  dels  processos  industrials  o  subproductes.  Indica  de  quina  manera  es  reciclen  o 
reutilitzen els  subproductes  dels  següents  materials,  tot  relacionant  cada  un  amb  el  o  els  que  li 
corresponguin de la llista de la dreta.

Planxa metàl·lica

Plàstic

Oli

Cartró / Caixes

Fusta / Palets  

→ Comercialització
…Activitat 7
La producció d'una empresa no tindria cap mena de sentit si ningú no desitgés comprar el producte  
elaborat o fabricat.

L'empresa ens ofereix l'oferta d'un producte i el client ofereix 
la  demanda;  és  qui  elegeix  quin  dels  productes  que  hi  ha 
disponibles en l'oferta vol comprar.

1. De quina manera dóna a conèixer els seus productes, l'empresa Pallarès?
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2. Disposen de venta OnLine?

3. A quin lloc geogràfic tenen més demanda? Perquè?

4. El ganivet Pallarès és un producte de temporada? O es compra tot l'any?

5. El ganivet és un producte típic solsoní; s'han plantejat la idea de fer visites guiades per a la gent que 
vulgui conèixer els productes Pallarès?
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després de la visita
…Activitat 1
1. En aquestes taules has de classificar els processos vistos a la fàbrica diferenciant-los segons es duguin 
a terme utilitzant maquinària [industrial] o segons siguin manuals o amb eines o màquines senzilles 
[artesanal].  Sota la columna de procés posa els nombres que corresponen a cada procés segons ho 
hagis posat a la taula de l'activitat anterior.

Processos INDUSTRIALS

Procés Nom del procés

Processos ARTESANALS

Procés Nom del procés

2. Perquè creus que hi ha, aproximadament, el mateix nombre de processos artesanals que industrials?
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…Activitat 2
Si fossis un treballador de Pallarès i t'haguessis d'entendre amb un proveïdor de granulat de plàstic o de 
planxes  metàl·liques  per  tal  que  us  subministrés  el  material  més  adequat  per  al  vostre  producte; 
segurament et seria útil, donar-li una idea de com són els vostres ganivets. 

Moltes  vegades,  en  una  empresa,  encara  que  no  sigui  d'enginyeria,  de  disseny  o 
d'arquitectura; els treballadors necessiten representar objectes per plasmar o aclarir idees, i 
recorren al  dibuix a mà alçada.  Aquesta tipologia de representació gràfica, mai serà tant 
realista com el dibuix tècnic, que segueix estrictament mides reals, escales i vistes; però si es 
fa  amb consciència ens  pot donar  moltes pistes de la  realitat  o  al  mateix temps,  si  ho 
preferim, permet no acabar de donar tota la informació d'un producte.

En aquest quadre, hauràs de dibuixar, a mà alçada, totes les parts o peces de les que consta un ganivet 
Pallarès,  intentant  mantenir les proporcions reals,  per què alguna persona que no hagi  vist mai el 
ganivet, pugui conèixer de quines parts consta,  quines formes té cada un dels elements i en quina 
proporció hi són respecte el conjunt.  Has d'intentar ser el màxim de realista, si vols aplicant alguna 
escala  d'ampliació o reducció,  però sempre mantenint  les proporcions de cada peça respecte les 
altres.

Dibuix a mà alçada de les diferents parts del ganivet Pallarès
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…Activitat 3
aprofitament del material
Han encarregat a un dels treballadors de Pallarès que cisalli, amb la Guillotina, les planxes metàl·liques 
que arriben a la fàbrica per a obtenir-ne tires. Les planxes, en aquest cas, tenen unes mides de 1000 x  
700 mm. 

1. Ajuda'l a calcular l'amplada i la llargada que haurà de mesurar cada tira, per a obtenir unes tires de 
140 mm d'ample, malbaratant el mínim de material possible.
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2. Calcula la secció (àrea) de planxa metàl·lica que es malbaratarà en el cas que es tallés la planxa de la 
forma incorrecta.

3.  M'han encarregat d'obtenir fulles per a la posterior fabricació de ganivets mitjançant la premsa 
d'estampar i utilitzant les tires metàl·liques que ha obtingut el meu company. Cada fulla de cada ganivet 
mesura 105mm de llarg i 25mm d'amplada màxima. He de tenir em compte que no puc usar la premsa 
de qualsevol manera; ja que es necessita un marge entre fulla i fulla per a poder recolzar bé la tira 
metàl·lica sobre la matriu i ens quedin les fulles ben tallades. Així doncs, suposem que per obtenir una 
fulla, necessitarem usar la totalitat dels 140 mm de la tira per al cantó llarg de la fulla i 50 mm per  
l'ample. Quants ganivets obtindré per planxa en el cas que:

A)  El meu company ha tallat les planxes a tires sense malbaratament de material.

B)  El meu company ha tallat les planxes a tires incorrectament, malbaratant material.

C) Consideres que la diferència de fulles entre el cas de l'apartat a) i el cas de l'apartat b) és poc 
significatiu? Perquè?
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A)

B)

C)
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…Activitat 4

sóc expert
Ja  tenim tot  el  guió complert  per  a  ser  experts  en el  ganivet  Pallarès;  així  que no ens  serà difícil  
contestar a les següents qüestions:

1. El ganivet Pallarès [navalla] disposa d'algun sistema de seguretat?

2. Es tracta d'un procés artesanal o industrial?

2. Com s'aconsegueix “donar tremp” a  les fulles de tall del ganivet?
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3. Què s'aconsegueix amb el tremp?

4. Quin fluid s'utilitza en la fase de refredament? Perquè no s'utilitza aigua?

5. Creus que el Pallarès continuarà sent útil en el futur?

6. Creus que el procés es podria industrialitzar més? Com es podria aconseguir?
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7. Com creus que seria una bona manera de promocionar i aconseguir una millor comercialització del 
ganivet Pallarès?

8. Indica el que et suggereix cada una de les imatges; fase del procés, peça, màquina, material, eina,  
estat de la peça...
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…Activitat 5
Opinió de l'expert
11Hem estudiat perquè les indústries es situen en uns llocs i no en uns altres. En el moment de triar un 
lloc per situar una indústria es tenen en compte, bàsicament, aspectes econòmics per aconseguir que 
la producció es faci amb el mínim cost possible. Factors que influeixen són els costos del transport, la 
proximitat  respecte  el  lloc  d'obtenció  de  les  matèries  primeres  o  de  venta,  l'energia,  l'aigua,  la 
possibilitat de reciclatge, l'existència d'altres indústries del mateix sector en les proximitats o el preu 
del terreny. 

Un altre cost que últimament té molta importància és de la mà d'obra. Moltes indústries instal·len les 
seves fàbriques en països poc desenvolupats econòmicament, ja que els compensa amb escreix el cost 
del transport de mercaderies.

Una indústria normalment se situarà allà on li sigui més econòmic fer la seva funció.

1. Fes un llistat dels aspectes que creus que afavoreixen la ubicació geogràfica d'aquesta empresa i els  
aspectes  que  creus  que  la  desafavoreixen  tenint  en  compte  que  els  materials  per  a  la  posterior 
fabricació són comprats a empreses catalanes de l'àrea de Barcelona.

Situació geogràfica Pallarès

Punts que l'afavoreixen Punts que la desafavoreixen

11 Tecnologia 2, McGraw-Hill, 2003. J. Joseph, R. Hoyos, J. Garravé, F. Garófano
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2. Segons la llista anterior defensa la teva posició amb arguments.

Considero que l'empresa Pallarès està ben / mal ubicada geogràficament...
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del ganivet Pallarès,
jo sóc qui en sap més!
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