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Xerrada sobre judo i gestió
empresarial a la Cambra
El cinturó negre manresà Ferran Agúndez parlarà de l'aplicació dels principis del
judo a l'estratègia d'internacionalització de l'empresa

	La Cambra de Comerç de Manresa acollirà aquest dimecres una jornada de treball sobre el Judo
Management aplicat a l'estratègia d'internacionalització de petites i mitjanes empreses. Impartida
pel judoka manresà i expert en gestió empresarial Ferran Agúndez, i el professor universitari i
coach Carlos Martínez, pretén ser una presentació d'aquesta innovadora metodologia que es basa
en els principis, valors i actituds del judo traslladats a un entorn empresarial.

	 

	La jornada és gratuïta i tindrà lloc aquest dimecres, 12 de març, a partir de les 9.30 del matí. Per
inscriure's cal trucar al 93 872 42 22 o bé enviar un correu electrònic a
jmonge@cambramanresa.org. La filosofia del judo s'aplica ja en moltes organitzacions per
treballar temes de lideratge, gestió del talent, estratègies de negociació, foment de la cooperació,
dinamització d'equips, etc. Hi ha exemples d'empreses com Red Bull, que va prendre com a base
el Judo Management per plantejar la seva estratègia d'introducció al mercat nordamericà.
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Modest Guinjoan presenta «Com
Àustria o Dinamarca» a la Cambra
Aquest dijous a les 7 del vespre

	Aquest dijous, 13 de març, a les set del vespre, a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç de
Manresa, l'economista Modest Guinjoan presentarà el llibre "Com Àustria o Dinamarca", que
analitza vuit països europeus de dimensions comparables a Catalunya: Àustria, Bèlgica,
Dinamarca, Finlàndia, Noruega, els Països Baixos, Suècia i Suïssa. De tots ells, el nostre país en
pot extreure lliçons útils (acte coorganitzat per la Cambra de Comerç, Òmnium Bages i Pimec
Catalunya Central). 
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El cinturó negre manresà Ferran Agúndez parlarà a la Cambra
de l’aplicació dels principis del judo a l’estratègia
d’internacionalització de l’empresa
El Judo Management és una metodologia innovadora de gestió empresarial basada en els
principis, actituds i valors d’aquest esport.
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa acollirà aquest dimecres una jornada de treball

sobre el Judo Management aplicat a l’estratègia d’internacionalització de petites i

mitjanes empreses. Impartida pel judoka manresà i expert en gestió empresarial

Ferran Agúndez, i el professor universitari i coach Carlos Martínez, pretén ser una

presentació d’aquesta innovadora metodologia que es basa en els principis, valors i

actituds del judo traslladats a un entorn empresarial.

La jornada és gratuïta i tindrà lloc aquest dimecres, 12 de març, a partir de les 9.30
del matí. Per inscriure’s cal trucar al 93 872 42 22 o bé enviar un correu electrònic a
jmonge@cambramanresa.org.  La  filosofia  del  judo  s’aplica  ja  en  moltes
organitzacions per treballar temes de lideratge, gestió del  talent,  estratègies de
negociació,  foment  de la cooperació,  dinamització d’equips,  etc.  Hi  ha exemples
d’empreses com Red Bull, que va prendre com a base el Judo Management per
plantejar la seva estratègia d’introducció al mercat nordamericà.
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ECONOMIA

 El preu de l'habitatge s'ha
anotat un descens acumulat del
40,5% des dels màxims que es
registraven en l'últim trimestre
del 2007, segons l'Índex de
Mercats Locals (IMIE) publicat
per Tinsa.

Habitatge

LA XIFRALA TENDÈNCIAEL SECTOR

Marcadors
EL PREU DE

L’HABITATGE CAU EL
40% DES DEL 2007

 Les exportacions catalanes
de béns industrials d'alta
tecnologia es van reduir el 0,4%
el 2013 en relació amb l'any
anterior, segons dades de
l'Institut d'Estadística de
Catalunya

0,4%
LA REDUCCIÓ DE LES

EXPORTACIONS
TECNOLÒGIQUES

 El sector del cigarret
electrònic ha facturat 3,7
milions d'euros a Catalunya,
segons un informe elaborat per
l'Associació cigarret electrònic
espanyola. Catalunya disposa
de 480 punts de venda

3,7
LA FACTURACIÓ

DEL CIGARRET
ELECTRÒNIC

CAP A LA REFUNDACIÓ DE LES CAIXES? Empresaris catalans confirmen que l’interès per recrear el liquidat
sistema català de caixes va més enllà de la Catalunya Central. Representants de Cecot i el Cercle Català de
Negocis admeten l’actualitat del debat, tot i reconèixer les enormes dificultats per tirar un projecte així endavant

4

La notícia avançada per Regió7
el dia 6 passat que un grup d’em-
presaris i professionals manre-
sans treballa en la reactivació d’u-
na caixa d’estalvis a Manresa, a la
manera com s’estaria fent en altres
territoris catalans, ha tingut ressò
en organitzacions empresarials
del país. I la possibilitat de refun-
dar el model d’entitats, molt difí-
cil des del punt de vista legal i fi-
nancer, està obtenint el vistiplau en
aquests mateixos sectors. També
a Manresa, on el president de la
Cambra de Comerç creu que «s’ha
d’intentar» tornar a la vida una cai-
xa a Manresa, com reconeixia el
cap de setmana passat a la Xarxa
de televisions locals.

En la mateixa plataforma, el se-
cretari general de Cecot, David
Garrofé; l’expresident de Caixa
Manlleu Joan Contijoch; i el pre-
sident del Cercle Català de Nego-
cis, Albert Pont, es mostraven a fa-
vor de l’intent de refundar el sis-
tema català de caixes.

David Garrofé apunta que el
debat a l'entorn de la necessitat de
recuperar les caixes catalanes és
generalitzat. «Es dóna en moltes
trobades informals d'empresaris i
professionals, fins i tot en zones
que no en tenien, de caixes», as-
segura Garrofé, per a qui «val la
pena estudiar-ho, tenint en comp-
te que hauran de ser models molt
diferents». En aquest sentit, Gar-
rofé vaticina un nou model ban-

cari: «amb les noves tecnologies
hauran de ser diferents, flexibles,
àgils, cooperatius, que puguin
substituir les antigues figures de les
caixes que vam conèixer». El se-
cretari general de la Cecot consi-
dera que la voluntat política que les
va tancar fa molt difícil tornar a im-
pulsar el model de caixes tal com
era, però insisteix que hi ha un ne-
guit en aquest sentit.

Pere Casals, per la seva banda,
admet les dificultats de recrear
una caixa a Manresa, però anima
els impulsors (que de moment
volen mantenir-se en l’anonimat)
a no llençar la tovallola. «Avui en

dia els requisits legals són molt
complicats i es necessita un capi-
tal propi molt important, però
s'ha d'intentar», diu Casals, que
afegeix que «no hi ha res impossi-
ble i de caixes petites n'existeixen».

Tot i la il·lusió que genera en cer-
cles empresarials i professionals,
s’admet de manera generalitzada
que tornar a fundar caixes no serà
fàcil. Així, l'expresident de Caixa
Manlleu diu que «tots ens adonem
i tenim constància que s'ha perdut
quelcom important, però s'ha per-
dut, i veig molt complicat fer enti-
tats noves». Amb tot, Contijoch re-
coneix moviments també a Osona:

«m'ha arribat de manera indirec-
ta que hi ha gent amb ganes i
amb sentiment que això ho hau-
ríem de tornar a començar, però jo
crec que és més un plany pel que
se'ns va escapar, i tampoc no crec
que el moment històric sigui l'a-
dequat», apunta. Contijoch no
tanca la porta del tot a refundar en-
titats d’estalvi: «tant de bo hi hagi
un front ciutadà que ho tiri enda-
vant, perquè quan els ciutadans
volen, llavors les coses sí que són
possibles, però la meva visió per-
sonal és una mica pessimista».

Segons explica el president del
Cercle Català de Negocis, Albert
Pont, hi ha altres iniciatives en
marxa per recuperar el model.
«N'hi ha de molt bones i convin-
dria que anessin madurant dis-
cretament», diu. Pont alerta que
«en aquests moments hi ha una
manca de voluntat política perquè
això tiri endavant, ara és poc cre-
ïble pensar que el sistema banca-
ri que s'ha concentrat permetrà
que es pugui fer».

En tot cas, Albert Pont té clar el
model que hauria de seguir una
entitat per reeixir: «que es creï
entre empresaris o gent de la so-
cietat civil que hi vulgui fer apor-
tacions, que  tingui un caràcter co-
operativista i que fins i tot pugui
crear la seva moneda virtual o
monedes electròniques de caràc-
ter social, que en aquests mo-
ments és l'única manera d'injectar
liquiditat al mercat».  

CARLES BLAYA | MANRESA

Empresaris catalans esperonen el retorn
de les desaparegudes caixes d’estalvis

El president de la Cambra de Manresa diu que «s’ha d’intentar» recuperar una entitat a la ciutat

Més de 700 empresaris i autò-
noms de tot Catalunya i d'altres
punts d'Espanya s'han inscrit per
ara a l'acte empresarial reivindi-
catiu «Diguem prou» que ha con-
vocat per al 19 de març vinent la
patronal Pimec. Amb aquest acte,
que se celebrarà al Palau de Con-
gressos de Barcelona, la patronal
de la petita i mitjana empresa de
Catalunya, que dirigeix Josep Gon-
zález, vol posar de manifest els
«greuges» que, segons la seva opi-
nió, pateixen les pimes i els autò-
noms per part de les administra-
cions públiques. González ha fet
una crida perquè el màxim nom-
bre d'empreses, autònoms, asso-
ciacions i gremis s'afegeixin a l’ac-
te. «No pot ser que l'empresariat
s'hagi convertit en una raresa o un
miracle al nostre país, que Cata-
lunya hagi deixat de ser una terra
d'oportunitats i que els nostres
joves marxin abans de crear aquí
la seva empresa», diu González.

EFE | BARCELONA

La convocatòria
reivindicativa 
de Pimec 
ja té més
de 700 inscrits 

El sector tèxtil i de la confecció
a Espanya va perdre l'any passat
7.000 llocs de treball i 400 empre-
ses, malgrat que les exportacions
van tornar a créixer i a batre un rè-
cord històric, amb el 12,3 % més.
Segons les dades del Centre d'In-
formació Tèxtil i de la Confecció, el
sector va tancar amb 8.471 em-
preses (-4,6%), 128.600 treballadors
(-5,5%) i un volum de negoci de
9.363 milions d'euros (- 3,5%). En-
cara que totes aquestes xifres són
inferiors a les de 2012, la caiguda
ha estat menys significativa que en
períodes anteriors, especialment
en el segon semestre. A més, se-
gons el CITYC, el 2013 ha estat
l'any en què la producció ha tingut
uns valors positius tant en el tèx-
til (+1,1%) com en la confecció
(+12,3%) i les exportacions han tor-
nat a assolir nivells històrics.

EFE | MADRID

El sector tèxtil
espanyol perd
400 empreses
i 7.000 llocs de
treball el 2013 

La Fundació de Caixes d'Estalvi
(Funcas) se suma a l'optimisme
d'altres institucions i organismes
sobre l'economia espanyola i ele-
va la seva previsió de creixement
del PIB d'aquest any a l’1,2%, men-
tre que rebaixa l'estimació de la
taxa d'atur fins al 25,1% .

Es tracta d'una «recuperació
suau»,  en paraules del seu direc-

tor, Carlos Ocaña, sustentada en
tres factors: un millor accés al crè-
dit per a empreses i famílies que
s'anirà fent més visible, l'evolució
positiva del turisme a causa dels
problemes geopolítics de països ri-
vals en aquest sector, i un ajust fis-
cal més baix. Així, apuja dues dè-
cimes la previsió de creixement del
PIB per sobre de l'1 % que espera
el govern i en línia amb el que ha

anunciat la CEOE. Per al 2015 la
fundació preveu que l'economia
guanyi impuls i creixi l’1,8 %.

Del costat dels factors que li-
mitaran el creixement econòmic es
troba el sobreendeutament d'em-
preses i famílies, que redueix el seu
desenvolupament i consum, i del
sector públic, la qual cosa perju-
dica la seva capacitat de despesa.
Segons l'organisme, tot i que en-

cara no es pot parlar del final de la
crisi econòmica a causa de les al-
tes taxes d'atur, «la gran sorpresa»
ha estat precisament una evolució
de la desocupació millor del que
s'esperava. D'aquesta manera, les
últimes xifres han portat a una
revisió a l'alça de les previsions per
a aquest exercici, en què es preveu
un increment de l'ocupació del
0,5%, i de l'1, 1% el 2015.

EFE | MADRID

Funcas se suma a l’optimisme i eleva el creixement
del producte interior brut espanyol a l’1,2% el 2014

Exterior d’una antiga oficina de Caixa Manresa

ARXIU/XAVI  ROSIÑOL
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El judo, com a suport a la
internacionalització d'empreses
El formador i cinturó negre manresà, Ferran Agúndez, i el professor Carlos
Martínez, han explicat a la Cambra de Comerç de Manresa les bases del judo
management

Sessió de judo com a base per a la internacionalització d'empreses. Foto: Cambra

	La Cambra de Comerç de Manresa ha estat escenari, aquest dimecres al matí, d'una singular
sessió de formació per a empresaris i directius basada en els fonaments del judo aplicats a la
internacionalització de les empreses. El consultor, executiu i cinturó negre manresà, Ferran
Agúndez, conjuntament amb el professor i coach Carlos Martínez, han portat a terme una sessió,
a cavall de la teoria i la pràctica, en la quals els assistents han comprovat com es pot superar en el
món de l'empresa un adversari que, aparentment, sigui més gran i tingui millors condicions.

	 

	Els dos ponents han deixat molt clar que qualsevol procés d'internacionalització requereix
moviment perquè cal canviar la forma de pensar i sortir de la zona de confort en la qual sovint les
persones i les empreses s'instal·len. Han afirmat que exportar és relativament senzill i no
requereix d'una preparació especial però, en canvi, internacionalitzar-se comporta una planificació i
una anàlisi molt més complexa i a llarg termini.
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	Els responsables de la jornada han afirmat que les empreses que es volen internacionalitzar ho
han de fer des de la intel·ligència i no des de la força, seguint els paràmetres sobre els quals es
basa el judo.

	 

	La dotzena d'assistents a aquesta sessió han après alguns dels moviments bàsics del judo amb els
quals, des de la rivalitat més lleial, s'aconsegueix desbancar el rival. Un dels primers passos de
la formació ha estat la salutació del judo, que és símbol de respecte, lleialtat i competència.
Posteriorment els participants han après un dels moviments per assolir una posició d'equilibri i
avantatge per, finalment, poder fer la palanca i fer caure l'adversari.

	 

	La presentació de la sessió formativa l'ha fet Jaume Ferrer, tècnic en comerç internacional de la
Cambra de Comerç de Manresa, el qual ha fet referència a un dels principals problemes que
tenen les empreses de la comarca en el procés d'internacionalització, que és la seva mida petita,
amb una mitjana que se situa en els 4,7 treballadors. Per tant, sovint han d'afrontar les pors
associades a la nova realitat i que tenen molt a veure amb el desconeixement de l'idioma i la
cultura del país, la falta d'hàbit de cooperació, la novetat o la petitesa.
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El món universitari i professional vol conèixer a fons el sistema constructiu modular de Compact
Habit           Creu Roja Manresa participa tant en la ‘Carnavalada’ com en el Carnestoltes infantil
          Josep M. Soler diu que l'elecció de Blázquez «és encertada»           Segona assemblea de la

Plataforma Social de Suport a la Mineria i l'Activitat Industrial de la Catalunya Central          Cardona
organitza aquest diumenge la Marxa del Setge          Leksport i Berga Resort Mountain and Wellness

Center, organitzen el primer Training Day amb Núria Picas i Agustí Roc          Esteve Pintó fa una
crida a la participació als empresaris i emprenedors de la Catalunya Central a l’acte reinvindicatiu

‘Diguem prou!'          La FUB presenta la seva oferta d’estudis al Saló de
l’Ensenyament          S'esfondra part de l'edifici de Cal Perdiu de Manresa          L’economista Modest
Guinjoan presentarà el llibre ‘Com Àustria o Dinamarca’ aquest dijous a la Cambra de Comerç          

| 13 de març de 2014 |

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

 Manresa   12/03/2014

L’economista Modest Guinjoan presentarà el llibre ‘Com
Àustria o Dinamarca’ aquest dijous a la Cambra de Comerç

L'acte està coorganitzat per la Cambra de Comerç, Òmnium Bages i Pimec Catalunya
Central.
De: Redacció  

Aquest dijous, 13 de març, a les set del vespre, a la Sala d’Actes de la Cambra de Comerç
de Manresa, l’economista Modest Guinjoan presentarà el llibre Com Àustria o Dinamarca,
que analitza vuit països europeus de dimensions comparables a Catalunya: Àustria, Bèlgica,
Dinamarca, Finlàndia, Noruega, els Països Baixos, Suècia i  Suïssa. De tots ells, el  nostre
país en pot extreure lliçons útils 

 

L'acte  està  coorganitzat  per  la  Cambra  de  Comerç,  Òmnium Bages  i  Pimec  Catalunya
Central. 

Imprimir | Enviar per email

Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.Me gustaMe gusta

 
Escriu la teva opinio

Nom:

Opinió:

Escriu l'any actual amb 4 xifres:

- eepurl.com/Qh66v Peix de 
mengemBages. Ja en podeu fer 
comanda #proximitat #qualitat 
#Bages #Manresa #km0

mengemBages @mengembages

Dijous 20, 19:00 hores: 
@totsfembages al @EspaiRoig amb 
@TanquemElsCIEs i 
@davidcompanyon #Manresa 
#Bages pic.twitter.com/crzf7j81Ox

Retweeted by David Companyon

Oscar Guerrero @OguerreroP

47m

13h

Tweets

Compose new Tweet…

ElSetmanari.cat http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=18635

1 de 3 13/03/2014 10:19



PORTADA EXPORTADORS ECONOMIA EXPORTADORA OPINIÓ » Envia’ns notícies » SERVEIS A L’EMPRESA

12 Mar  2014 Cam bra de Com er« de Manresa, com er«, em presar is, expor tacions, form aci‘

Jaum e Ventura Busquets

L

Els principis del judo es poden aplicar a les
exportacions.

Els principis d’aquesta art marcial aposten per la confiança i per aprofitar els avantatges
competitius

a intel·ligència pot vèncer a la força. Aquest principi bàsic és una de les claus del judo,
però també pot ajudar a les empreses a l’hora d’internacionalitzar-se. El consultor, executiu i

cinturó negre manresà, Ferran Agúndez, conjuntament amb el professor i coach Carlos Martínez, han
ensenyat a la Cambra de Comerç de Manresa que els principis d’aquesta art marcial poden ajudar als
empresaris que vulguin vendre a fora.

Agúndez explica que al judo no guanya qui té més força, sinó qui la sap utilitzar millor. I el mateix
passa a l’hora de vendre a l’estranger: “El petit pot enfrontar-se al gran i tenir èxit. Molts cops
nosaltres mateixos ens posem barreres i la mida ens coacciona. Això és el pitjor enemic. Qui
vulgui internacionalitzar-se ho ha de fer des de la intel·ligència i no des de la força”, insisteix.

Però només amb seguretat es pot tenir èxit.
Cal aplicar bé les tècniques. Les d’aquest
mètode es divideixen en estar en moviment,
tenir equilibri i aplicar el teu avantatge
estratègic. Això sí, s’han d’utilitzar
conjuntament.

Agúndez precisa que l’empresari pot ser
reactiu o proactiu. És a dir, pot esperar a
internacionalitzar-se a quan el mercat
nacional se li acabi i els preus no li deixin
competir; o, al contrari, pot moure’s i
veure què pot aprendre de la reacció de
l’adversari. “Has de moure’t, sortir de la teva
zona de comfort i progressar”, ha explicat.

D’altra banda, també s’ha de tenir equilibri. Financer, sí, però també que et permeti tenir una
base. Ja sigui amb un bon coneixement del mercat, sabent idiomes o tenint aquells recursos que et
serveixin.

Finalment, i com al judo, es tracta d’aplicar la palanca: “És el meu avantatge estratègic, allò en
què sobresurto”, precisa Agúndez.

Estar en moviment, tenir equilibri i aplicar el teu avantatge estratègic
són algunes de les claus

No és l’únic aspecte del judo que es pot aplicar als negocis. El consultor explica que en les seves
sessions queda demostrat com la competència et fa cooperar i millorar: “La competència i la
cooperació no són necessàriament dos conceptes antagònics”, sentencia.

A més, avisa que les empreses grans també poden utilitzar aquest mètode: “Potser t’interessa
entrar en un mercat sense fer massa soroll, o atacar en zones on et trobis poca resistència.
Els dos són principis del judo que es poden aplicar a l’hora d’internacionalitzar-te”, explica.

Els fonaments del judo també es poden aplicar en altres àmbits de l’activitat empresarial, com la
gestió de conflictes.

 

El judo pot ajudar a internacionalitzar-te? 0
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La Cambra de Comerç de Man-
resa va ser escenari, ahir, d’una sin-
gular sessió de formació per a
empresaris i directius, basada en
els fonaments del judo aplicats a la
internacionalització de les em-
preses. El consultor, executiu i
cinturó negre manresà Ferran
Agúndez, conjuntament amb el
professor i coach Carlos Martí-
nez, van portar a terme una sessió,
a cavall de la teoria i la pràctica, en
la qual els assistents van compro-
var com es pot superar en el món
de l’empresa un adversari que,
aparentment, és més gran i té més
bones condicions.

Els dos ponents van deixar clar
que qualsevol procés d’interna-

cionalització requereix moviment,
perquè cal canviar la forma de
pensar i sortir de la zona de con-
fort en la qual sovint les persones
i les empreses s’instal·len. Van
afirmar que exportar és relativa-
ment senzill i no requereix d’una
preparació especial però, en can-
vi, internacionalitzar-se compor-
ta una planificació i una anàlisi
molt més complexa i a llarg ter-
mini.

Els responsables de la jornada
van afirmar que les empreses que
es volen internacionalitzar ho han
de fer des de la intel·ligència i no
des de la força, seguint els parà-
metres sobre els quals es basa el
judo. La dotzena d’assistents a la
sessió van aprendre alguns dels
moviments bàsics del judo amb els
quals, des de la rivalitat més lleial,
s’aconsegueix desbancar l’opo-
nent. Un dels primers passos de la
formació va ser la salutació del
judo, que és símbol de respecte, lle-
ialtat i competència. 

REDACCIÓ | MANRESA

Un consultor i un ‘coach’
revelen com superar en
l’empresa un adversari que
aparentment és més gran



La Cambra acull una
sessió sobre judo
i internacionalització

L’Ajuntament de Sant Joan de Vi-
latorrada s’ha convertit en el pri-
mer de la província de Barcelona
en avaluar el seu comerç d’acord
amb els paràmetres de qualitat
que ha fixat la Diputació de Bar-
celona. Dimarts es va fer pública la
relació dels 110 comerços que
han rebut o rebran la certificació 
de qualitat. 

La feina que han portat a terme
conjuntament la Diputació i l’A-
juntament ha permès sensibilitzar
els establiments locals per adaptar-
se a les exigències actuals dels
clients i a les  normatives sobre in-
formació i drets dels consumi-
dors. Aquesta prova pilot, que ha
tingut un any de durada, ha ana-
litzat, entre d’altres aspectes
concrets, els tiquets de caixa, la
informació  dels  preus,  els   car-
tells de l’horari i els fulls de recla-
mació.

El cens actual de botiguers i
comerciants a Sant Joan és d’uns
170.  Aquells establiments que no
hagin estat avaluats ho podran
fer sempre que vulguin i rebran el
suport de l’Ajuntament.

Les primeres certificacions es
van lliurar dimarts a la sala de

plens de l’ajuntament, en un acte
que van presidir l’alcalde del mu-
nicipi, Gil Ariso, el diputat de Co-
merç de la Diputació, Jordi Oliva,
i el regidor de Comerç, Jordi Gesé.
Tots van remarcar la predisposició
generalitzada de fer costat a aques-
ta prova pilot.

REDACCIÓ | MANRESA

El comerç de Sant Joan aprova
en qualitat en un test pilot
L’Ajuntament i la Diputació avaluen 110 comerços del municipi, que

reben la certificació que els acredita en adaptació a la normativa actual


Miquel Priego (ABIC) rep la distinció en nom del comerç local 
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Madrid
IBEX 35

-92,90 (-0,91%)
10.070,40

Madrid
GENERAL

-9,17 (-0,88%)
1.030,33

València

-10,22 (-0,86%)
1.177,55

Barcelona

-8,07 (-0,95%)
839,74

Bilbao

-14,11 (-0,84%)
1.674,35

Latibex

+7,50 (+0,43%)
1.742,40

Euro Stoxx
50 P. VALORS

-27,09 (-0,88%)
3.065,46

Nova York
DOW JONES (*)

-30,18 (-0,18%)
16.321,07

Londres
FTSE 100

-64,62 (-0,97%)
6.620,90

Tòquio
NIKKEI

-393,80 (-2,59%)
14.830,30

Frankfurt
DAX

-119,10 (-1,28%)
9.188,69

L'Ibex 35 va cedir ahir el 0,91% al tancament de
la sessió i es va anotar el seu segon descens con-
secutiu, arrossegat per la banca, si bé va acon-
seguir mantenir la cota psicològica dels 10.000
punts.

Només Red Eléctrica (+1,28 %) i Acciona (0,8%)
van aconseguir escapar del vermell. Gamesa va li-
derar les retallades, en caure el 3,44%, seguit de
Bankia, que va perdre el 2,79%, i Caixabank
(-2,52%). Inditex s’hi deixava l’1,34%, BBVA
l’1,1% i Santander el 0,9 %.

D'aquesta manera, el selectiu madrileny va se-
guir la tònica estesa entre les principals places
d'Europa. El Dax de Frankfurt es va anotar el des-
cens, superior a l'1 %. L'euro, per la seva banda,

accelerava les seves posicions respecte al dòlar i
s'intercanviava al tancament de mercat per 1,3906
unitats.

Al mercat de deute públic, la prima de risc es-
panyola es tensava lleugerament i se situava en els
176 punts. Precisament, el governador del Banc
d'Espanya, Luis María Linde, preveu que la prima
mantingui la seva millora i segueixi estable.

«Les borses europees han tornat a completar
una sessió de números vermells. A les tensions re-
latives a la qüestió d'Ucraïna se'ls està unint un
nou catalitzador negatiu: la Xina», va explicar l'es-
trateg de mercats d'IG Daniel Pingarrón.

D'altra banda, el comitè assessor tècnic dels ín-
dexs Ibex va decidir en la reunió de seguiment ce-

lebrada ahir mantenir els components dels índexs
Íbex 35, Ibex Medium Cap i Ibex Small Cap, atès
que els seus valors no han experimentat canvis en
la seva liquiditat relativa.

A més, el consell d'administració de la Societat
de Borses va aprovar una revisió de les normes
tècniques per a la composició i càlcul dels índexs
de la Societat.

Les modificacions que afecten les esmentades
normes són resultat de la creació de cinc índexs
de rendibilitat total, que completen la sèrie d'ín-
dexs Ibex i que neixen com subjacents per a pro-
ductes financers.

D'altra banda, la presidenta de la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors (CNMV), Elvira Rodrí-
guez, va afirmar ahir que preveu que en el primer
quadrimestre de l'any es produeixin cinc sortides
a borsa.

Segona caiguda consecutiva de l’Íbex

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

A.SAB.S/A 3.110 0.00 3.110 3.099
A.SAB.S/B 54.950 0.00 60.000 49.470
AYCO 3.810 0.00 7.150 3.810
B. BILBAINAS 6.600 0.00 7.260 6.500
CARTERA REA 2.000 -2.44 2.100 1.190
CEVASA 148.000 0.00 153.700 121.500
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 31.700 0.00 32.800 20.804
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.830 + 1.90 5.408 4.224
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 1.940 0.00 2.000 1.940
IN.M.BARCINO 1.580 0.00 1.580 1.580
INMOLEVANTE 10.610 0.00 10.690 8.010
INVERFIATC 0.330 -2.94 0.500 0.200
LIBERTAS 7 1.000 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 5.250
MOLINS 7.460 0.00 8.134 6.813
U.EUROPEA I. 3.800 0.00 6.700 3.250
URBAR 0.560 -6.67 1.020 0.600

10.800

10.600

10.400

10.200

10.000

9.800

9.600

9.400
X J V L M X

Abertis 16,565 -0,21 16,685 16,500 22.130.927 17,640 11,664
Acciona 57,020 0,80 57,110 55,750 10.792.200 59,790 33,800
ACS 26,450 -0,36 26,670 26,130 53.683.310 27,792 15,826
Amadeus 30,265 -0,87 30,530 30,150 25.064.571 32,045 19,658
ArcelorMittal 11,020 -0,27 11,080 10,840 13.769.303 13,400 8,353
Banco Popular 5,399 -1,69 5,476 5,350 67.827.659 5,630 2,302
Banco Sabadell 2,339 -1,10 2,370 2,306 34.986.744 2,437 1,174
Bankia 1,531 -2,79 1,577 1,521105.690.144 11,800 0,475
Bankinter 5,896 -1,11 5,968 5,824 15.732.900 6,090 2,184
BBVA 8,931 -1,10 9,068 8,822200.836.971 9,959 6,018
BME 29,600 -0,87 29,855 29,390 5.370.506 31,100 17,189
Caixabank 4,378 -2,52 4,500 4,335 78.919.924 4,798 2,199
Dia 6,104 -2,12 6,231 6,093 16.009.672 7,024 5,190
Ebro Foods 16,415 -0,76 16,545 16,345 5.737.183 17,766 14,069
Enagas 21,980 -0,25 22,135 21,890 26.582.824 22,135 16,503
FCC 15,455 -1,56 15,750 15,220 12.075.221 21,920 6,620
Ferrovial 15,445 -0,23 15,545 15,320 31.387.346 15,920 11,102
Gamesa 8,447 -3,44 8,721 8,392 23.578.065 9,250 2,287

Gas Natural 19,430 -0,33 19,605 19,060 33.231.277 19,740 12,838
Grifols 40,990 -0,50 41,205 40,535 11.082.316 42,095 25,055
IAG 5,330 -0,32 5,450 5,236 49.868.899 5,569 2,645
Iberdrola 4,831 -0,43 4,841 4,782113.641.090 4,889 3,470
Inditex 103,350 -1,34104,300 102,650 74.464.481 121,000 89,300
Indra 13,660 -0,87 13,755 13,600 5.933.145 14,195 8,778
Jazztel 10,015 -2,20 10,235 9,990 16.624.831 10,390 5,311
Mapfre 2,965 -0,10 2,975 2,920 17.533.018 3,463 2,200
Mediaset 8,774 -1,58 8,914 8,680 12.832.114 9,489 5,233
OHL 31,930 -0,87 32,240 31,610 6.697.243 33,630 24,544
REC 58,600 1,28 58,740 57,610 25.410.024 58,740 34,802
Repsol 17,810 -0,64 17,945 17,625 67.252.199 19,415 14,847
Sacyr 4,544 -1,73 4,638 4,500 26.501.254 4,700 1,241
Santander 6,486 -0,90 6,578 6,425242.511.530 6,850 4,436
T Reunidas 38,690 -0,63 38,950 38,350 7.265.565 41,400 31,140
Telefónica 11,275 -0,75 11,335 11,200175.023.695 12,776 9,302
Viscofan 36,550 -1,07 36,995 36,450 6.309.868 43,260 35,291

IBEX 35
TÍTOL TANCAM      DIF. (%)   MÀXIM             MÍNIM                VOLUM                MÀX. 12M       MÍN. 12M TÍTOL TANCAM      DIF. (%)   MÀXIM             MÍNIM                VOLUM                MÀX. 12M       MÍN. 12M Els més contractats

Santander 6,545 6,486 -0,90 242.511.530

BBVA 9,030 8,931 -1,10 200.836.971

Telefónica 11,360 11,275 -0,75 175.023.695

Iberdrola 4,852 4,831 -0,43 113.641.090

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

REC 57,860 58,600 +1,28 25.410.024

Acciona 56,570 57,020 +0,80 10.792.200

Mapfre 2,968 2,965 -0,10 17.533.018

Abertis 16,600 16,565 -0,21 22.130.927

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Gamesa 8,748 8,447 -3,44 23.578.065

Bankia 1,575 1,531 -2,79 105.690.144

Caixabank 4,491 4,378 -2,52 78.919.924

Jazztel 10,240 10,015 -2,20 16.624.831

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,390
0,837

1,216
142,738

Mibor 0,549
Euríbor 0,549

IRS 1,013
IRPH Conjunt Entitats 3,274

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Euros/unça
Or Madrid Manufact. Inv. euro/kg

973,566 
35.057

977,469 

35.198

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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La Cambra acull una sessió sobre judo i
internacionalització
Un consultor i un 'coach' revelen com superar en l'empresa un adversari que aparentment és més gran

13.03.2014 | 00:00

REDACCIÓMANRESA La Cambra de Comerç de Manresa va ser escenari, ahir, d'una singular sessió
de formació per a empresaris i directius, basada en els fonaments del judo aplicats a la
internacionalització de les empreses. El consultor, executiu i cinturó negre manresà Ferran Agúndez,
conjuntament amb el professor i coach Carlos Martínez, van portar a terme una sessió, a cavall de la
teoria i la pràctica, en la qual els assistents van comprovar com es pot superar en el món de l'empresa
un adversari que, aparentment, és més gran i té més bones condicions.
Els dos ponents van deixar clar que qualsevol procés d'internacionalització requereix moviment, perquè
cal canviar la forma de pensar i sortir de la zona de confort en la qual sovint les persones i les
empreses s'instal·len. Van afirmar que exportar és relativament senzill i no requereix d'una preparació
especial però, en canvi, internacionalitzar-se comporta una planificació i una anàlisi molt més complexa
i a llarg termini.
Els responsables de la jornada van afirmar que les empreses que es volen internacionalitzar ho han de
fer des de la intel·ligència i no des de la força, seguint els paràmetres sobre els quals es basa el judo.
La dotzena d'assistents a la sessió van aprendre alguns dels moviments bàsics del judo amb els quals,
des de la rivalitat més lleial, s'aconsegueix desbancar l'oponent. Un dels primers passos de la formació
va ser la salutació del judo, que és símbol de respecte, lleialtat i competència.
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Les bases del judo, nou suport en el procés
d’internacionalització de les empreses

El consultor, executiu i cinturó negre manresà, Ferran Agúndez, conjuntament amb el
professor i coach Carlos Martínez, han portat a terme una sessió, a cavall de la teoria i la
pràctica.
De: Redacció  

La sessió de dimecres a la Cambra de Manresa. Foto: Cambra Manresa

La Cambra de Comerç de Manresa ha estat escenari, aquest dimecres, d’una singular sessió
de formació per  a empresaris i  directius basada en els fonaments del  judo aplicats a la
internacionalització de les empreses. El consultor, executiu i cinturó negre manresà, Ferran
Agúndez, conjuntament amb el professor i coach Carlos Martínez, han portat a terme una
sessió, a cavall de la teoria i la pràctica, en la quals els assistents han comprovat com es pot
superar en el  món de l’empresa un adversari  que, aparentment, sigui  més gran i  tingui
millors condicions.

Els dos ponents han deixat molt clar que qualsevol procés d’internacionalització requereix
moviment perquè cal canviar la forma de pensar i sortir de la zona de confort en la qual
sovint les persones i  les empreses s’instal·len. Han afirmat que exportar és relativament
senzill  i  no  requereix  d’una  preparació  especial  però,  en  canvi,  internacionalitzar-se
comporta una planificació i una anàlisi molt més complexa i a llarg termini.

Els responsables de la jornada han afirmat que les empreses que es volen internacionalitzar
ho han de fer des de la intel·ligència i no des de la força, seguint els paràmetres sobre els
quals es basa el judo.

La dotzena d’assistents a aquesta sessió han après alguns dels moviments bàsics del judo
amb els quals,  des de la  rivalitat  més lleial,  s’aconsegueix  desbancar  el  rival.  Un  dels
primers passos de la formació ha estat la salutació del  judo, que és símbol  de respecte,
lleialtat  i  competència. Posteriorment  els participants han  après un dels moviments per
assolir  una posició d’equilibri  i  avantatge per, finalment, poder fer la palanca i  fer caure
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l’adversari.

La presentació de la sessió formativa l’ha fet Jaume Ferrer, tècnic en comerç internacional
de  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa,  el  qual  ha  fet  referència  a  un  dels  principals
problemes que tenen les empreses de la comarca en el procés d’internacionalització, que és
la seva mida petita, amb una mitjana que se situa en els 4,7 treballadors. Per tant, sovint
han  d’afrontar  les pors associades a la  nova realitat  i  que tenen molt  a veure  amb el
desconeixement de l’idioma i la cultura del país, la falta d’hàbit de cooperació, la novetat o
la petitesa.
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