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 La confiança dels
consumidors va empitjorar el
mes de febrer a l'eurozona i, en
menor mesura, a la Unió
Europea (UE), segons el càlcul
avançat de la Comissió Europea
(CE) difós ahir

UE
LA DATAL’ORGANISMELA TENDÈNCIA

Marcadors
EMPITJORA LA

CONFIANÇA DELS
CONSUMIDORS

 El Banc Central Europeu
(BCE) va pujar el 2013 el seu
benefici net fins als 1.440
milions d'euros, el 45% més que
el 2012, a conseqüència d’una
reducció de les provisions
per a riscos.

BCE
INCREMENTA EL SEU

BENEFICI NET FINS
ALS 1.440 MILIONS

 L’agència de qualificació
Moody 's revisarà avui la nota
del deute sobirà espanyol, que
actualment està qualificada
com Baa3, és a dir, a la vora del
bo escombraries, encara que
amb perspectiva estable.

Avui
MOODY’S REVISA LA

NOTA DEL DEUTE
ESPANYOL

UNA ESTRATÈGIA BANCÀRIA PER AL TERRITORI Des que va obrir la direcció territorial de la Catalunya
Central, el Sabadell ha signat convenis amb la Cambra de Comerç, la UBIC, la FUB, el Kursaal i el Bàsquet
Manresa, i avui mateix signa un acord de col·laboració amb l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà
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El fundador i conseller delegat de
Facebook, Mark Zuckerberg, ofe-
rirà una conferència dilluns que ve
al MWC, on també serà present Jan
Koum, el creador i màxim directiu
de WhatsApp, l'aplicació que el res-
ponsable de la xarxa social ha ad-
quirit per 13.800 milions d'euros.
Després de l'anunci d'una de les
operacions tecnològiques més im-
portants dels últims anys, com és
la compra de l'aplicació de mis-
satgeria instantània WhatsApp per
part de Facebook, els responsables
d'aquestes dues companyies visi-
taran la setmana que ve Barcelo-
na per participar a la sessió inau-
gural del Mobile World Congress
(MWC), l'esdeveniment mundial
més important del sector de la
telefonia mòbil.

Serà la tarda de dilluns (18.00
hores) quan Mark Zuckerberg pro-
tagonitzarà la conferència més
esperada del saló. Hi ha tanta ex-
pectació per la seva presència a
Barcelona que la conferència serà
retransmesa en directe des de di-
ferents espais del recinte firal de
Gran Via de l'Hospitalet perquè els
75.000 assistents al congrés pu-
guin seguir-la, i es podrà veure
també des d'altres punts de Bar-
celona.

Facebook va néixer el febrer
del 2004 com una xarxa estudian-
til a la Universitat de Harvard (Es-
tats Units), on estudiava el seu
cofundador i màxim responsa-
ble. El desembre del 2004, amb
prou feines 10 mesos després de
veure la llum, Facebook arribava al
milió d'usuaris. Avui dia, la xarxa
social té més de 1.200 milions de
membres, gairebé la meitat de les
persones que tenen accés a Inter-
net en tot el planeta. L'any passat,
Facebook va generar un benefici
de 1.111 milions d'euros i la seva
intenció és continuar creixent.
Ahir, Zuckerberg va anunciar l'ad-
quisició de l'aplicació de missat-
geria instantània WhatsApp per
19.000 milions de dòlars (uns
13.800 milions d'euros).

WhatsApp té uns 450 milions
d'usuaris mensuals en actiu i tan
sols 55 treballadors. El seu funda-
dor i conseller delegat, Jan Koum,
també oferirà una conferència en
el Mobile World Congress, encara
que ho farà en horari de matí
(11.15 hores).
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Els fundadors
de Facebook i
Whatsapp seran
dilluns al Mobile
World Congress 

Amb un negoci ja al Bages de
1.000 milions d’euros, 400 en in-
versió i 600 en recursos de clients,
el Banc Sabadell espera enguany
créixer en 63 milions en inversió i
en més de 2.500 clients, 450 dels
quals haurien de ser empreses, se-
gons les previsions que ha fet l’en-
titat per a aquest territori. Una
comarca que el banc considera
«un actor important» en la seva
nova estructura territorial, segons
explica Jeroni Benavides (Sabadell,
1959), director de zona del Bages
de l’entitat financera.

El Sabadell va crear el 2012 una
direcció de zona per a la Catalunya
Central amb seu a Manresa. L’any
passat, però, després de la incor-
poració del negoci de BMN-Cata-
lunya (que incloïa les oficines de
Caixa Penedès), l’entitat es va re-
organitzar. Es van crear a Catalu-
nya, on el banc té 800 oficines, tres
direccions regionals. La zona Ba-
ges (que agrupa Bages, Berguedà,
Solsonès, Cerdanya i Alt Urgell)
s’inclou en la regional Oest, amb
seu a Vilafranca del Penedès, i
que dirigeix Josep Esteve (Gavà,
1963). Al Bages, el Banc Sabadell
disposa de més de 37.000 clients,
el 79% dels quals són particulars i
la resta, empreses.  En el conjunt
de la zona Bages, el nombre de
clients és de 58.000. En aquest
territori, Banc Sabadell ha quedat,
després de les incorporacions de
la CAM i del negoci de BMN, amb
25 oficines (7 de les quals a Man-
resa) i 119 treballadors (83 dels
quals al Bages).

«El Bages és un actor important
pel seu pes industrial, perquè és el
motor de la Catalunya interior, i es-
perem que així ho continuï sent»,
diu Benavides, que considera que
el banc fa «una aposta clara pel ter-
ritori, i n’és una evidència el fet
d’haver traslladat una capçalera de
zona a Manresa».

Des que va obrir la direcció ter-
ritorial de la Catalunya Central, el
Sabadell ha signat convenis amb la
Cambra de Comerç, la UBIC, la
FUB, el Kursaal i el Bàsquet Man-
resa, entre d’altres, i avui mateix sig-
na un acord de col·laboració amb

l’Associació Comarcal d’Empre-
saris del Berguedà, mitjançat el
qual el banc posa a disposició de
les 300 empreses i comerços de
l’associació productes i serveis
«amb unes condicions molt fa-
vorables», anuncia l’entitat. L’ob-
jectiu d’aquest acord és «facilitar a
les empreses de l’ACEB l’accés a les
noves tecnologies, finançament
al circulant, així com el finança-
ment a mitjà i a llarg termini de no-
ves inversions en actius fixos mit-
jançant préstecs i lísing», apunten
fonts del banc. En virtut de l’acord
amb la Cambra de Comerç de
Manresa, s’ha obert una línia de
crèdit renovable per a les empre-
ses de la comarca per un import de
50 milions d’euros.  

«Volem constituir-nos en la pri-
mera alternativa dels no-clients i
ser el banc principal dels nostres
clients», diu Benavides. El banc dis-
posa d’un pla comercial per al
Bages per incrementar el  seu  po-
sicionament en el segment de
particulars, però també en el d’em-
preses i negocis. «Mai no hem

pretès ser una entitat de nín-
xol», diu Josep Esteve. «Però te-
níem una manera de fer que ens
feia ser especialistes en deter-
minat públic, tot i que en zones
core del banc, com el Baix Llo-
bregat, sempre hem tingut pes
entre els particulars. El que ens
faltava era xarxa, punts de d’a-
tenció, una mancança que hem
resolt amb les adquisicions re-
cents». Un canvi d’escenari que
«ens ha permès trobar-nos amb
un món retailer que no conei-
xíem. No hem canviat nosaltres,
sinó la xarxa», conclou Esteve.

El banc diu que està en con-
dicions de posar damunt la tau-
la diners per a noves inversions
industrials al territori. «Vam ser
els primers a dir-ho, però la ve-
ritat és que no hem tingut la
possibilitat de créixer, perquè
no hi ha demanda. Es demana
refinançament, però fins ara no
hi havia projectes de futur, amb
solidesa. Això està canviant»,
diu Esteve. «Si el futur del país
passa per la reindustrialització,

Manresa tindrà alguna cosa a dir-
hi», conclou el director regional,
que creu que el Bages té en la mi-
neria, el sector vitivinícola i tam-
bé el tèxtil els seus arguments de
creixement.

Tot i la voluntat del banc d’ofe-
rir diners per a nous projectes,
les condicions per obtenir crèdit
han canviat, d’ençà de la crisi:
«avui demanem més nivell d’exi-
gència, més implicació de l’em-
presariat, que el projecte tingui ca-
pacitat de retorn», detalla Esteve.
Condicions que ja es comencen a
donar al territori, diu Benavides.
«Des de final de l’any passat ja es
nota que hi ha projectes, alguns de
molt significatius», remata. A final
de mes, el banc posarà en marxa
una campanya per la qual es com-
prometrà a respondre qualsevol
sol·licitud de préstec que formulin
les empreses en un màxim de 7
dies laborables (vegeu-ne des-
glossat). Tot un repte, «i un se-
nyal clar al mercat del nostre com-
promís amb la inversió i el finan-
çament», diu Esteve.
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El Sabadell incrementa el crèdit per a
les empreses del Bages en 63 milions

El banc pretén guanyar enguany 2.500 clients en una comarca on ja en té més de 37.000

D’esquerra a dreta, Jeroni Benavides i Josep Esteve

C. B.

El 28 de febrer, Banc Saba-
dell posarà en marxa una

nova campanya, «Creure», amb
què pretén augmentar les opera-
cions de crèdit a les empreses. En
aquesta campanya, el banc llança-
rà un compromís sense referents al
sector financer: respondre en un
termini màxim de set dies labora-
bles qualsevol sol·licitud de crèdit
provinent d’una empresa. «Creu-
re» es divulgarà a través de televi-
sió, ràdio, premsa escrita i Internet.
Per televisió, l’espot tindrà la col·la-
boració de Gemma Nierga, que con-
versarà amb empresaris. Com ja va
passar amb el santpedorenc Josep
Guardiola en una campanya ante-
rior del banc, en aquesta també hi
haurà presència bagenca, amb la
dissenyadora Míriam Ponsa, que hi
explicarà la seva experiència al
món dels negocis.
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Míriam Ponsa,
a la nova campanya

comunicacio@catpress.cat - 22/02/2014 19:14 - 178.23.208.155


