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El Club Cambra es presenta a
Manresa
Els presidents de les Cambres de Manresa i de Barcelona han escenificat l'acord
pel qual les empreses del Bages podran gaudir d'una nova oferta de serveis

Presentació del Club Cambra a Manresa. Foto: Catpress

	El Club Cambra, una gran plataforma de serveis i de treball en xarxa entre empreses, s'ha
presentat aquest matí a Manresa en una jornada en què s'ha posat de manifest la importància de
les arrels en el creixement internacional de les empreses. Sota el títol "Arrels locals, projecció
global", s'ha pogut conèixer l'experiència de dues empreses del territori que han experimentat
una forta expansió en els darrers anys sense perdre la seva identitat local. Kids&Us i Roqueta
Origen han explicat les claus de la seva trajectòria davant d'una cinquantena de representants del
teixit empresarial de la comarca.

	 

	El president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, ha qualificat aquestes dues empreses com
a exemple del naixement d'un nou model econòmic a Catalunya, basat en les arrels però projectat
al món. El director general de Kids&Us, Quim Serracanta, ha afirmat que "va arribar un moment
que si volíem continuar endavant havíem d'anar més enllà de Manresa". Per aquest motiu
l'empresa, que avui té presència a 5 països europeus, "està treballant molt fort per sortir a fora del
país".
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	Ramon Roqueta, conseller delegat de Roqueta Origen, ha dit que "mirar enrere és una manera
d'innovar des del territori". Roqueta ha afirmat identificar-se molt amb el lema de la jornada d'avui
ja que, "per a què un japonès s'interessi per un vi del Bages cal treballar per explicar la història
que hi ha darrere de cada vi". I això vol dir "tenir un fort arrelament local i fer a vegades alguna
bogeria, com la de fer vi com es feia fa 300 anys en una tina de pedra seca al mig del bosc".

	 

	La sessió d'avui ha donat el tret de sortida a la participació de la Cambra de Manresa al Club
Cambra, que obre el ventall de serveis que la institució ofereix a les empreses de la comarca ja
que es beneficia del treball en xarxa entre deu Cambres catalanes. En paraules del president de
la Cambra de Manresa, Pere Casals, el Club Cambra "és una plataforma de treball que cobreix
tot el territori català i que, gràcies a la col·laboració entre Cambres, ens permet ser més eficients,
eficaços i competitius". El president de la Cambra de Barcelona i impulsora del Club Cambra,
Miquel Valls, ha afirmat que "les Cambres són l'organització empresarial més important al món,
unes institucions necessàries que poden ajudar molt a les empreses". Casals i Valls han
formalitzat l'adhesió de la Cambra de Manresa amb la signatura del conveni entre ambdues
institucions.

	 

	El Club Cambra

	El Club Cambra és una plataforma de negoci que posa a l'abast dels seus socis un ampli ventall
de serveis i avantatges i que, a més, vol fomentar la interrelació entre les empreses que en són
membres gràcies a una comunitat online amb empreses de 50 sectors diferents. Els serveis que
ofereix el Club Cambra abracen els àmbits centrals de l'activitat de les Cambres, com són la
formació, la internacionalització, el creixement empresarial o l'emprenedoria. Les empreses que ho
vulguin tenen dues maneres per formar del Club Cambra: la bàsica, que no té quota, i la business,
que per 360 euros l'any permet accedir a descomptes més grans i a serveis exclusius per a
socis business.
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El Club Cambra es presenta a Manresa
Kids&Us i Roqueta Origen han estat les convidades en una sessió en què s’han posat en
valor les arrels com a element base per poder créixer als mercats internacionals.
De: Redacció  

El president de la Cambra de Manresa, Pere Casals durant la presentació del Club Cambra. Foto: Catpress

El Club Cambra, una gran plataforma de serveis i de treball en xarxa entre empreses, s’ha

presentat  aquest  matí  a  Manresa  en  una  jornada  en  què  s’ha  posat  de  manifest  la

importància  de  les arrels en  el  creixement  internacional  de  les empreses. Sota el  títol

“Arrels locals,  projecció global”,  s’ha pogut  conèixer  l’experiència de  dues empreses del

territori que han experimentat una forta expansió en els darrers anys sense perdre la seva

identitat local. Kids&Us i Roqueta Origen han explicat les claus de la seva trajectòria davant

d’una cinquantena de representants del teixit empresarial de la comarca.

El president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, ha qualificat aquestes dues empreses

com a exemple del naixement d’un nou model econòmic a Catalunya, basat en les arrels

però projectat al món. El director general de Kids&Us, Quim Serracanta, ha afirmat que “va

arribar un moment que si volíem continuar endavant havíem d’anar més enllà de Manresa”.

Per aquest motiu l’empresa, que avui té presència a 5 països europeus, “està treballant molt

fort per sortir a fora del país”.

Ramon Roqueta, conseller  delegat de Roqueta Origen, ha dit  que “mirar  enrere és una

manera d’innovar des del territori”. Roqueta ha afirmat identificar-se molt amb el lema de la

jornada d’avui ja que, “per a què un japonès s’interessi per un vi del Bages cal treballar per

explicar la història que hi ha darrere de cada vi”. I això vol dir “tenir un fort arrelament
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local i fer a vegades alguna bogeria, com la de fer vi com es feia fa 300 anys en una tina de

pedra seca al mig del bosc”.

La sessió d’avui ha donat el tret de sortida a la participació de la Cambra de Manresa al Club

Cambra,  que  obre  el  ventall  de  serveis  que  la  institució  ofereix  a  les empreses de  la

comarca ja que es beneficia del treball en xarxa entre deu Cambres catalanes. En paraules

del president de la Cambra de Manresa, Pere Casals, el Club Cambra “és una plataforma de

treball que cobreix tot el territori català i que, gràcies a la col·laboració entre Cambres, ens

permet ser més eficients, eficaços i competitius”. El president de la Cambra de Barcelona i

impulsora del  Club Cambra, Miquel  Valls, ha afirmat que “les Cambres són l’organització

empresarial més important al món, unes institucions necessàries que poden ajudar molt a

les empreses”. Casals i  Valls han formalitzat l’adhesió de la Cambra de Manresa amb la

signatura del conveni entre ambdues institucions.

El Club Cambra

El Club Cambra és una plataforma de negoci que posa a l’abast dels seus socis un ampli

ventall de serveis i avantatges i que, a més, vol fomentar la interrelació entre les empreses

que en són membres gràcies a una comunitat online amb empreses de 50 sectors diferents.

Els serveis que ofereix el  Club Cambra abracen  els àmbits centrals de l’activitat  de les

Cambres,  com  són  la  formació,  la  internacionalització,  el  creixement  empresarial  o

l’emprenedoria. Les empreses que ho vulguin  tenen dues maneres per  formar  del  Club

Cambra: la bàsica, que no té quota, i la business, que per 360 euros l’any permet accedir a

descomptes més grans i a serveis exclusius per a socis business.
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Els preus van pujar el 0,2% l'any
2013 a Catalunya, davant del 3,6%
amb el qual va tancar la inflació
l'any anterior, segons les dades
publicades ahir per l'Institut Na-
cional d'Estadística (INE), que in-
diquen que la inflació va aug-
mentar el 0,2% el mes de desem-
bre a la comunitat catalana.

Al conjunt d'Espanya, la inflació
va augmentar una dècima el de-
sembre respecte al mes anterior i
va tancar el 2013 en el 0,3%, la taxa
anual més baixa des que es va
començar a elaborar la sèrie his-
tòrica l'any 1961. Durant el 2013,
els preus van baixar especialment
en medicina, el 4,2%, i en comu-
nicacions, el 6,6%, també en oci i
cultura, els preus van baixar el
0,9%. L'any passat els preus van pu-
jar de manera més destacada en
l'apartat de begudes alcohòliques
i tabac, 5,3%, i en aliments i begu-
des no alcohòliques els preus es
van incrementar l’1,2%.

Els preus en habitatge van pu-
jar el 0,6%; en parament, el 0,5%;
en transport, el 0,6%; en ensenya-
ment, el 0,7%; i en l'apartat d'ho-
tels, cafès i restaurants els preus es
van alçar el 0,3%. El mes de de-
sembre, la pujada més gran es va
registrar en oci i cultura, l’1,4%; i
també van pujar aliments i begu-
des no alcohòliques, el 0,6%, pa-
rament, l’1%; i transports, el 0,5%.
Els preus van baixar el desembre
en begudes alcohòliques i tabac,
0,2%; vestit i calçat, 0,7%; i medi-
cina, comunicacions i hotels, ca-
fès i restaurants, 0,1%.

Pèrdua de poder adquisitiu
Els sindicats CCOO i UGT han
denunciat que la pèrdua de poder
adquisitiu de salaris, xifrada en
l’1,3%, pensions i prestacions, ha
fet augmentar la pobresa i la desi-
gualtat, a la vegada que allunya la
sortida de la crisi. Segons UGT,
malgrat que es modera l’augment
de preus, els sous van perdre l’1,3%
de capacitat adquisitiva l'any 2013
i ha denunciat que la variació de
preus per a les rendes més baixes
augmenta a Catalunya «de mane-
ra alarmant» i dobla la taxa de va-
riació de preus general.
A més a més, segons va indicar el
sindicat, l'IPC dels mileuristes s'ha
situat 1,7 dècimes per damunt de
l'IPC oficial.
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Els preus van
pujar el 0,2%
a Catalunya
durant
el 2013

L’EVOLUCIÓ DE L’ECONOMIA Els presidents de les cambres de comerç de Manresa i Barcelona preveuen que a
partir de la primavera el creixement de l’economia s’accelerarà gràcies a l’inici de la campanya turística i també
perquè és quan arriba el gros de la campanya agrícola. Amb tot, alerten que el descens de la desocupació serà lent

4

El president de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, Miquel Valls,
va assegurar ahir a Manresa que la
recuperació econòmica serà «més
ràpida del que es preveu» i va as-
segurar que «l’acceleració impor-
tant serà a partir del maig i l’abril»,
quan comença la campanya agrí-
cola i arriben els mesos de més ac-
tivitat turística a Catalunya.

Per a Valls, a més, la recupera-
ció de l’economia «serà més ràpi-
da del previst». El seu homòleg a
la Cambra de Comerç de Manre-
sa, Pere Casals, també va coincidir
a assenyalar que «ja hem tocat
fons», encara que va afegir que
«també és cert que en el dia a dia
de les empreses es nota poc i que-
da molt camí per recórrer» perquè
la recuperació econòmica «es tra-
dueixi a les butxaques i en el dia a
dia» dels ciutadans.

Respecte a la desocupació, Valls
va destacar que en el darrer tri-
mestre del 2013 «hi ha hagut més
creació d’ocupació de la prevista»,
encara que va advertir que «la xi-
fra d’atur és molt alta i costarà
molt temps reduir-la, tal com ha
costat sempre en les crisis ante-
riors, com en els anys 80».

Es tracta d’unes bones pers-
pectives que tots dos van condi-
cionar al fet que «no hi hagi sor-
preses» com podrien ser proble-
mes en l’àmbit europeu o mundial
que «farien canviar totes les pre-
visions», va dir Casals.

ROGER JUNYENT | MANRESA

Les cambres preveuen que el creixement
s’acceleri a partir de la primavera

Tot i cert optimisme, Miquel Valls i Pere Casals avisen que la reducció de l’atur «serà lenta» 

Canviar el contracte elèctric ha-
bitual per un de Discriminació
Horària (DH), conegut com a ta-
rifa nocturna perquè el major con-
sum es fa a la nit i primeres hores
del matí, pot suposar un estalvi de
180 euros anuals, segons la Con-
federació de Consumidors i Usua-
ris (CECU). La CECU recomana
canviar de tarifa d'últim recurs al

lliure mercat i reduir la potència
per augmentar l'estalvi.

Per pal·liar l’increment del preu
de la llum, CECU recomana als
consumidors tres possibilitats. La
primera és canviar de TUR al lliu-
re mercat, opció que sol suposar
una rebaixa d'entre el 5 i el 10% en
el terme fix, i que, en general, su-
posa un estalvi molt petit. Una
llar amb 3,3 kw contractats i un

consum de 3.487 kWh estalviaria
uns 30 euros l'any en relació amb
l'oferta més barata. La segona és re-
baixar la potència contractada al
mínim possible amb l'ICP ins-
tal·lat, que implica que quan so-
brepassem els kw contractats sal-
tarà el diferencial. La tercera opció,
«i més avantatjosa», comporta un
cert esforç, ja que suposa el canvi
del contracte a un amb tarifa noc-

turna. Obliga a fer un canvi d’hà-
bits ja que s’han de fer els majors
consums d'energia (rentadora,
rentavaixelles, planxa, vitrocerà-
mica, calefacció, etc.) en horari vall
(a partir de les 10 de la nit fins a les
12 del migdia, a l'hivern, i una
hora més tard a l'estiu). En aquest
cas, l'estalvi variaria entre 160 i 180
euros anuals en funció del con-
tracte i la potència.

EFE | MADRID

La tarifa elèctrica nocturna pot suposar un
estalvi de fins a 180 euros anuals en la factura
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La Cambra de Comerç de
Manresa es va sumar ahir al Club
Cambra, una plataforma de ne-
gocis integrada per nou cam-
bres de comerç més de Catalunya
i liderat per la de Barcelona. L’a-
cord permetrà a les empreses
bagenques formar part del Club
Cambra i, segons va explicar ahir
el president de la Cambra de
Manresa, Pere Casals, hi ha dues
modalitats. Una és gratuïta, sen-

se pagar quota i que permet acce-
dir a determinats serveis de forma
gratuïta o amb descomptes, i una
segona modalitat, la de business,
que, per una quota de 360 euros
anuals, dóna accés a nombrosos
serveis de forma gratuïta o amb
importants descomptes. 

Entre els serveis gratuïts per a les
dues modalitats hi ha l’assistència
a jornades, formar part d’un di-
rectori públic d’empreses o la pos-
sibilitat d’accedir a una línia de crè-

dit dotada amb un total de 3.000
milions d’euros per part de La
Caixa. 

Altres serveis amb descomp-
tes per a socis business són asses-
sorament per a exportacions, llo-
guer de sales, entre d’altres. Tam-
bé tenen serveis gratuïts com l’as-
sistència als dinars Cambra a la
Llotja, on hi ha personalitats del
món econòmic, l’accés als salons
de Fira de Barcelona o serveis fi-
nancers gratuïts.

ROGER JUNYENT | MANRESA

El Club Cambra integra la de Manresa
Pere Casals amb Miquel Valls, ahir a la Cambra de Comerç de Manresa
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ECONOMIA

 El Suprem ha confirmat que
Alberto Cortina i Alberto Alcocer
hauran d’indemnitzar socis
minoritaris d'Urbanor amb 11
milions d’euros per la venda
dels terrenys on es van edificar
les Torres KIO de Madrid.
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Marcadors
MILIONS D’EUROS

HAURAN DE PAGAR
ELS ALBERTOS

 L'activitat turística va créixer
l'any passat el 0,6% i va crear
22.394 llocs de treball, gràcies
«en exclusiva» al creixement
de la demanda externa, que va
aportar més de 60,4 milions de
turistes estrangers.


L’ACTIVITAT

TURÍSTICA CREIX EL
0,6%

 El fabricant català Seat ha
presentat al Saló de Viena la
nova versió de tracció integral
4Drive del León família ST, que
s'incorporarà al mercat amb dos
motors dièsel, de 105 i 150
cavalls de potència.

Seat
PRESENTA EL NOU
LEÓN FAMILIAR AL

SALÓ DE VIENA
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Les cambres preveuen que el creixement s
´acceleri a partir de la primavera
Tot i cert optimisme, Miquel Valls i Pere Casals avisen que la reducció de l'atur "serà lenta" 
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ROGER JUNYENT | MANRESA El president de la
Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls,
va assegurar ahir a Manresa que la recuperació
econòmica serà "més ràpida del que es preveu" i
va assegurar que "l'acceleració important serà a
partir del maig i l'abril", quan comença la
campanya agrícola i arriben els mesos de més
activitat turística a Catalunya.
Per a Valls, a més, la recuperació de l'economia
"serà més ràpida del previst". El seu homòleg a la
Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals,
també va coincidir a assenyalar que "ja hem tocat
fons", encara que va afegir que "també és cert que en el dia a dia de les empreses es nota poc i queda
molt camí per recórrer" perquè la recuperació econòmica "es tradueixi a les butxaques i en el dia a dia"
dels ciutadans.
Respecte a la desocupació, Valls va destacar que en el darrer trimestre del 2013 "hi ha hagut més
creació d'ocupació de la prevista", encara que va advertir que "la xifra d'atur és molt alta i costarà molt
temps reduir-la, tal com ha costat sempre en les crisis anteriors, com en els anys 80".
Es tracta d'unes bones perspectives que tots dos van condicionar al fet que "no hi hagi sorpreses" com
podrien ser problemes en l'àmbit europeu o mundial que "farien canviar totes les previsions", va dir
Casals.
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Pere Casals amb Miquel Valls, ahir a la Cambra de Comerç de
Manresa  roger junyent
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Diner, confiança, estalvi, potser
Bitcoin?
«El diner mou el món, potser sí, però el que no està clar o almenys no s'explica tan
clarament és d'on surt»

	El ciment que aguanta una societat és la confiança, potser difusa, però a la fi confiança de que
no te la fotran. El sistema econòmic d'una societat, de fet un subsistema d'aquesta, també
s'aguanta per la força d'atracció del diner, que és també una forma de confiança. I què és el diner?
Mitjà d'intercanvi, reserva de valor, el deute primigeni, i moltes coses més. Una altra més de les
certeses que creiem inamovibles i que quan s'aprofundeix una mica en el seu estudi ja no es veu
tan clara i consistent. Amb el diner passa com amb la matèria, els àtoms se subdivideixen en
moltes coses i resulta que quasi tot està buit i el que no està buit es comporta d'una forma estranya.
Segurament això de la matèria serà també una qüestió de confiança.

	 

	El diner mou el món, potser sí, però el que no està clar o almenys no s'explica tan clarament és
d'on surt. Hi ha la idea estesa a la saviesa popular de què el diner que deixen els bancs
procedeix dels dipòsits dels estalviadors. Fins i tot que un banc és un lloc on es guarden els
diners, com una caixa forta. Però els anglesos, que dels bancs en diuen indústria financera, i que
són nus principal en tota la xarxa global, això ho tenen molt més estudiat. Tant els que s'hi
dediquen com els que ho critiquen. Aquí al Sud som molt més crèduls i ens creiem que l'Euro
sigui un talismà de la prosperitat, a més d'una eina per fabricar virtuts econòmiques.

	 

	El diner el creen els bancs privats del no res, quan fan un préstec. És una transferència de la
competència que per la via dels fets consumats els ha passat l'estat. I aquests estudiosos diuen
que el 97% del diner en circulació l'han creat els bancs. I aquests, de fet, es queden el dret de
senyoratge que abans era cosa del reis i emperadors (recordeu la cita de "al Cèsar el que és del
Cèsar"...).

	 

	No hi ha estudiosos del tema al nostre país, i els que hi ha i en parlen de vegades són
patrocinats pels mateixos bancs amb el que la presumible neutralitat queda en dubte. Però la
manca de centres d'estudi dignes d'aquest nom és una altra de les mancances del que es va
autoanomenar en un moment donat la desena potència econòmica mundial.

	 

	Però ja que estem en temps de disrupcions i digitalitzacions aquestes comenen a sortir com
bolets d'una bona tardor plujosa. Una de les coses que es pot assimilar a una tardor plujosa pels
bolets és la pèrdua de confiança manifesta en el sistema financer. Operacions com les de Bankia
i d'altres més nostrades han estat una gran aixecada de camisa per allò que s'ha anomenat petits
estalviadors. Allò que se'n deia classe mitjana... "Flipo" quan veig publicitat de gent canònicament
maca i somrient anunciant no se què d'a prop teu. El que ha parit això viu en un univers molt
paral·lel.
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	I els bolets que comencen a sortir per aquí i per allà s'anomenen per exemple Bitcoin (i molts
altres acabats en coin) que si bé estan referenciats a les monedes tradicionals, ja no son
criatures dels bancs (encara que sigui per delegació de l'estat). Segurament no serà aquesta  la
moneda, ni el concepte, del diner del futur. Però la idea ja està assentada i algú amb més
solvència econòmica que un grup de "frikis" se la deu haver fet seva. També des del cor mateix
del sistema financer, al Japó, amb la seva massiva creació de diner (molt més del que s'ha fet als
Estats Units), "Abenomics" se'n diu, estan fent un salt quàntic més que quantitatiu en la creació de
diner que de fet pot arribar a modificar la substància de la cosa, si surt bé, i si surt malament
també.

	 

	Moltes més coses noves estant sortint i consolidant-se en tot el que és remenar diners: la
formalització dels préstecs entre particulars (P2P Lending), el bescanvi de divises com a substitut
del canvi de moneda que fan les entitats bancàries, etc. Però el que està en la base de tot el
sistema, del subsistema financer també, és la confiança d'un tracte més o menys just i de que no
te la fotran així per la cara. A part de l'empobriment general que ha patit la nostra societat, té un
sentit clar estalviar tal com s'havia entès en les generacions anteriors? Estalviar què? Diners?
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