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Sicograf Vint-i-cinc anys d’experiència en l’anàlisi facial

TANTXTANT

Secrets per trobar
una feina per la cara

Alfons Almendros

MÈTODE · Una empresa analitza la idoneïtat d’un treballador només
amb la seva foto INTERNACIONAL · Deogracias Mellado és el pare
d’una iniciativa que atreu un centenar de companyies de tres continents
Xavier Alegret
BARCELONA

S’

imagina que portés el
seu caràcter tatuat a la
cara? I que, només mirant la seva foto, algú
pogués saber si és
tímid, obert, responsable, rigorós, observador, honest, discret, treballador,
dòcil, individualista o una mala peça?
Doncs com en el pitjor dels malsons
futuristes de George Orwell i en la millor de les pensades d’un depravat programador de teleporqueria, l’empresa
catalana Sicograf es dedica a l’estudi
de la personalitat a través de l’anàlisi
grafològica i psicomorfològica facial.
És a dir, de la firma i de la cara.
Sicograf va celebrar ahir a Barcelona el seu 25è aniversari. Va ser a inicis
dels anys 80 quan Deogracias Mellado, psicopedagog, grafòleg i psicòleg
facial, va decidir emprendre en solitari les activitats que desenvolupava
feia anys: assessorament a departaments de personal i docència. Ara,
l’empresa que ell va fundar i que actualment dirigeix la seva filla Esther assessora empreses en seleccions de
personal qualificat i en negociacions
amb altres entitats i, a més, imparteix
nombrosos cursos relacionats amb les
tècniques psicològiques que usen.
Els experts explicaven ahir els trets essencials d’un rostre ■ XAVIER BERTRAL

La firma també compta
“El nostre gran mèrit és que no necessitem ni veure ni entrevistar ni
saber pràcticament res del candidat,
només una fotografia i una firma”,
assegura Mellado, que explica que la
seva empresa treballa des del despatx: el client envia la imatge i la
firma mitjançant el correu electrònic
i ells responen en un temps màxim
de 48 hores.

Mellado explica que les anàlisis
més demanades són a l’hora de contractar directius i comercials. En el
primer cas, indica, “volen saber si és
treballador, responsable, rigorós, discret i, sobretot, honest”. En un comercial, en canvi, “es busca gent extravertida, oberta i amb instint comercial”. Per saber si algú és
proactiu i lluitador, “hem de veure si

la persona és de carn dura i té la cara
plana, que expressa combativitat i
inconformisme”, segons Mellado.
L’estudi té una fiabilitat, asseguren, superior al 80%. I potser per
això, Sicograf analitza anualment
més d’un miler de cares i assessora
centenars d’empreses catalanes,
d’Europa, Àsia i el Magrib. I la majoria repeteixen. ■

UP reclama un pacte per
fer front a la globalització
Joan Tort
LLEIDA

Unió de Pagesos (UP) va reclamar ahir un gran pacte
agroalimentari que reuneixi al voltant d’una mateixa
taula els productors, la indústria i l’administració per
fer front a la globalització
dels mercats, segons va
anunciar ahir a la Fira de
Sant Miquel de Lleida el coordinador nacional del sindicat, Joan Caball.

La proposta d’UP passa
per incorporar valor afegit a
la producció catalana i afavorir-ne la internacionalització, a la vegada que pretén situar el sector agroalimentari català com un
puntal estratègic de l’economia del país.
Caball, però, va dir que
per assolir aquest pacte cal
una aposta més decidida de
l’administració, amb més
recursos per modernitzar el
sector agrari català, és a dir,

més inversions, promoció,
recerca, innovació, formació i comercialització, uns
aspectes que permetrien
augmentar la competitivitat
del sector, segons Caball.

Apostar pels de casa
El coordinador nacional
d’UP va reconèixer la importància de l’agroindústria
catalana en el PIB català,
però també va reclamar que
la indústria aposti més per
la producció de casa i prio-

ritzi els seus articles davant
l’allau d’importacions.
La proposta de Caball coincideix en gran part amb la
que ja va fer el conseller Jordi
William Carnés durant la inauguració de la Fira de Sant
Miquel, en la qual també va
manifestar que feia falta més
unió entre els diferents sectors implicats en la cadena
alimentària per afavorir que
la riquesa que es crea es reparteixi millor entre tots els
agents i es fomenti la modernització i la competitivitat.
UP protagonitzarà demà
diumenge l’única protesta
prevista a la Fira per denunciar la manca de suport
a la producció integrada de
fruita dolça. ■

Les ales de Txèquia

E

l setembre de 1966, Ladislav Bezak, campió del
món d’acrobàcia aèria el 1960, va visitar l’Aeroclub de Barcelona-Sabadell per tal de promoure
la venda d’un bimotor fabricat al seu país, llavors anomenat Txecoslovàquia. Els pilots que vam tenir el privilegi de volar amb ell mai oblidarem com, en ple vol, va
aturar un dels dos motors i amb un avió a mitja potència i amb 5 persones a bord va executar un tirabuixó
(moviment circular al llarg de l’eix horitzontal) d’impecable factura. Cap bimotor d’hèlix nord-americà, francès, italià o anglès d’aquella època i fins i tot d’aquesta
pot executar aquesta maniobra. Segons els pilots de la
força aèria republicana espanyola, les condicions de vol
dels avions de combat txecs que van arribar a la Península als anys 30 eren formidables.
Una indústria capdavantera i puntera com la
Una indústria puntera de l’aviació va arrelar en
com la de l’aviació
el que avui anomenem
Txèquia ja als anys 20.
va arrelar al país
Empresaris, capitalistes,
ja als anys 20
enginyers, pilots, apostaven pel futur i veien el
futur. Aquesta era només una mostra de les possibilitats de l’economia txeca i de les oportunitats que sap
crear. Avui, el 2006, en un recent congrés d’economia a
Praga, s’ha discutit sobre les possibilitats que dóna, seguint l’antic vincle de la Guerra Freda, l’arrossegament
de l’economia russa per part de la txeca, en tractar-se
de territoris estructuralment afins. Les possibilitats es
repeteixen al llarg del temps, superant l’estúpid període comunista, perquè el territori ha après una tradició
industrial i empresarial que sobrepassa la dictadura i
que, fins i tot durant aquesta, feia d’aquest país la cobejada joia tecnològica de l’imperi soviètic.

