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1- Nom de la teva empresa. 

Som un grup d’empreses, portem Maderas Cunill, S.A. (Macusa), Impregnacion de maderas, 

S.A.(IMSA) i Forestal Cunill, S.L.  

2- Quin càrrec ocupes? 

A dins el grup formem com un consell, som 3, el Toni, el meu germà, el Xavi Guitó i jo, entre 

tots tres portem la direcció, el dia a dia cadascú porta les seves tasques, el Xavi direcció de 

Macusa, el Toni direcció de IMSA i de Forestal Cunill i jo que soc la cap d’administració, 

finances i recursos humans de les tres empreses. 

3- A què es dedica la teva empresa? 

Les tres empreses es dediquen a la fusta; l’empresa forestal es dedica a les explotacions 

forestals, tala de boscos i extreure matèria primera del bosc, IMSA és primera transformació 

on arriba tronc i ja es transforma amb rulls, estaques o pal agrícola, a més de fer tractaments 

d’impregnació a la fusta, i a Maderas Cunill és ja una segona transformació, és a dir, ja hi 

arriba fusta serrada, és un magatzem de fusta, subministrament de material i fem 

construcció sostenible amb fusta, tenim màquines de mecanitzat i oficina tècnica. 

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

El millor: és que fa alguna cosa que sempre més o menys et motiva, tens poder de decisió i 

prens decisions, el que fas cada dia genera un impacte, però no et pots acomodar ja que 

cada any és diferent. 

El pitjor: la responsabilitat que implica i els horaris, no pots desconnectar. 
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5- Com has arribat fins on ets ara? 

La meva trajectòria professional és una mica surrealista, a mi de petita m’agradava molt el 

tema oficina però quan vaig arribar a l’adolescència em vaig dedicar més al món social, la 

meva formació acadèmica és Integradora i educadora social, que no té res a veure, i vaig 

estar un temps treballant d’això en centres de menors, centres de dia, també vaig estar fent 

unes pràctiques a Buenos Aires i quan vaig tornar després d’una conversa amb el meu pare 

vaig provar aquí, a treballar a l’oficina i realitzar formació més de comptabilitat. Cap al 2015 

per reorganitzacions internes va marxar el Cap d’administració i em van proposar agafar el 

seu lloc, i tot i que em feia por vaig decidir provar-ho. 

El 2018 el meu pare es va posar malalt i amb un mes va morir de cop, jo i el meu germà que 

en portem gairebé 10 anys, ell encara estava a la universitat i no estava tan al dia, de cop ens 

vàrem trobar que se’ns va desmuntar la vida personal i professional, a més ens vàrem 

començar a trobar que hi havia coses amb els socis que no acabaven d’anar bé i s’havien 

prendre decisions ràpides i executar-les i tot sense tenir el cap clar. Llavors el meu germà va 

deixar la universitat i va venir cap a treballar aquí, vàrem decidir desvincular-nos del negoci 

de la Serradora i vàrem muntar l’empresa Forestal que és el sector on el meu germà es volia 

dedicar i teníem les capacitats i els contactes per poder-ho fer. També es va jubilar qui 

portava la direcció de Macusa, que va esperar a que nosaltres estiguéssim més aposentats, 

i vam fer el canvi generacional. Actualment portem la direcció entre el Toni, el Xavi i jo, entre 

els tres ens portem uns 9 anys cada d’un, som dos homes i una dona, la diferència d’edat i 

gènere és una fortalesa de l’equip que formem, podem valorar les coses des de diferents 

punts de vista i trobar un equilibri. 
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6- Què et va motivar?  

Jo de petita quan tenia vacances ja marxava amb el meu pare al bosc a veure com marcaven 

els boscos i talaven i ja m’encantava si quan venia el camió a carregar podia marxar amb ell 

cap a la serradora descarregar. 

Em motivava perquè és el que jo havia viscut sempre, l’olor de fusta i el soroll d’un xerrac és 

la sensació de casa, vaig decidir de provar-ho i vaig pensar “si soc vàlida i me’n surto 

continuaré i sinó ja buscaré una altra cosa” era el moment de provar-ho i em va agradar. 

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

Jo com a referent professional no en tinc cap, tinc referents de vida, com el meu pare, que 

marxava a les 6 del matí a treballar i tornava quan ja era de nit, ens va ensenyar la cultura de 

l’esforç, en que totes les coses es poden aconseguir amb esforç, que s’ha de fer un camí per 

aconseguir-ho que no existeix un miracle, les coses van bé si t’esforces. 

8- Una fortalesa i una debilitat. 

Debilitat: pel lloc que ocupo i les situacions que tinc a vegades tinc molta sensibilitat, soc de 

llàgrima fàcil, i em fa ràbia perquè puc estar enfadada i frustrada però en moments de tensió 

vull ser forta però em comença a caure la llàgrima i em fa més ràbia encara perquè moltes 

vegades com que s’agafa pel fet de ser dona i em prenen menys seriosament, potser hauria 

de treballar la intel·ligència emocional.  

Fortalesa: soc tossuda, puc escoltar i si em donen arguments puc canviar d’opinió, però si no 

em convenç jo continuo amb la meva idea i endavant. 
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9- Per què estàs al Berguedà? 

Jo vaig tornar al Berguedà, després d’estar estudiant i treballant durant 6-7 anys fora, i vaig 

començar a buscar feina estable, vaig tornar a Gironella a fer de tècnica de joventut a 

l’Ajuntament i quan es va acabar ja vaig venir a treballar a l’empresa i és on encara estic ara. 

En el fons sempre havia tingut clar que acabaria tornant a viure al Berguedà. 

10- Quin és el teu lloc preferit del Berguedà? 

El meu lloc preferit del Berguedà és a la Portella, és a prop cèntric i poc massificat. 

 

 


