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1- Nom de la teva empresa. 

El nostre és un cas una mica singular, és un grup de tres empreses familiars, Joieria 

Climent, Centre òptic i Tallers Alibor. 

 

2- Quin càrrec ocupeu? 

Mireia: jo vaig estudiar empresarials i direcció de màrqueting i vendes, per això faig 

més la part administrativa, a part de l’atenció al públic i la part digital. 

Anna: jo vaig estudiar disseny de producte i m’ocupo més de la part creativa i sobretot 

del disseny del producte, també de les campanyes publicitàries, de les xarxes social i 

també faig atenció al públic. 

 

3- A què es dediquen cada una de les empreses? 

Joieria Climent: fa més de 130 anys, en concret 132, que ens dediquem a vendre il·lusió, 

venen joies i rellotges. Tenim botiga a Puig-Reig, Berga i també botiga on-line. 

Centre òptic: Cuida la salut visual i auditiva, tant pel que fa a servei de diagnòstic com la 

venda d’ulleres i productes relacionats. També tenim botiga a Puig-reig  i a Berga. 

Tallers Alibor: som fabricants de joieria per nosaltres i per altres botigues de tot 

Espanya, també distribuïm dues marques suïsses de rellotges per tot Espanya, Andorra i 

Portugal i una marca americana d’ulleres de sol. Aquests són a Barcelona, és taller, 

oficina i magatzem. 
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4- El millor i el pitjor de la teva feina. 

Mireia: el millor és que a mi m’apassiona la meva feina, per mi no és anar a treballar 

sinó que aquí m’ho passo bé. I el pitjor és que costa molt la conciliació familiar. 

Anna: el millor és quan pots dissenyar una peça única per una ocasió especial on 

m’expliquen la història i puc personalitzar-la, fent que tant qui regala com qui rep ho fa 

amb molta il·lusió. I el pitjor també és la conciliació laboral amb la vida personal, 

sobretot pel que fa a l’horari comercial. 

 

5- Com has arribat fins on ets ara?  

Mireia: la veritat és que hem nascut aquí, a les botigues,  a part és una feina que 

m’agrada, vaig estar un temps en una gestoria, després ja vaig fer les pràctiques de la 

Universitat a Tallers Alibor a Barcelona, i a partir d’aquí ja em vaig quedar a treballar a 

casa. 

Anna: jo igual, des de ben petites sempre hem corregut per darrera el taulell de la 

botiga i encara que això no vol dir res, en el nostre cas  la feina ens agrada i ja des de 

ben petites teníem clar que volíem continuar amb la feina que havien fet  els nostres 

antecessors, en som la cinquena generació.  

 

6- Què et va motivar a quedar-te a treballar a casa?  

Anna: d’entrada és una feina que m’agrada, al ser tres empreses fa que toquis varies 

tecles i en tres escenaris diferents, això és molt bo perquè tens diferents perspectives. 

A mi mateix m’agrada molt estar a les òptiques perquè hi ha el tema de la salut, la 

moda, etc. 
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Mireia: sempre m’ha agradat el món empresarial i potser no és que ho vagi decidir sinó 

que ja m’hi vaig trobar.  

 

7- Teniu algun referent a nivell professional? Qui? Per què? 

En el nostre cas és el nostre pare, però sense deixar de banda la resta de la família. 

 

8- Una fortalesa i una debilitat. 

Anna: Tant la debilitat com la fortalesa és la mateixa, soc molt tossuda, que per alguna cosa 

em va molt bé però per altres no tant. 

Mireia: com a fortalesa la resiliència i com a debilitat soc impulsiva, tot i que amb els anys 

ho he après a gestionar. 

 

9- Per què estàs al Berguedà? 

Coincidim en que el Berguedà és un molt bon lloc per viure, estratègicament està molt ben 

comunicat, és a prop del mar i de la muntanya, hi ha bon clima, qualitat de vida... i també 

el fet de que hi ha dues de les empreses i la família aquí al Berguedà. 

 

10- Quin és el teu lloc preferit del Berguedà? 

Mireia: La madrona, un lloc tranquil i a prop de casa. 

Anna: El Salga Aguda, a la Serra del Picancel. 


