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Economia

La recerca a la Catalunya Central ha
augmentat els darrers cinc anys tot i la crisi

El Consell Executiu destinarà 7,9 milions
d’euros per la millora del regadiu

La recollida selectiva a Catalunya millora Els CLSE han creat més de3.300 empreses
que han generat 4.791 llocs de treball

Autor Redacció + Fonts
20 juliol 2015 a 14:00

La Memòria Econòmica de Catalunya es presentarà
dimarts
Es celebrarà de les 9.30 a les 10.30 a la sala d’actes de la Cambra

El proper  dimarts  la Cambra de Manresa  acollirà  la  presentació  de  la Memòria  Econòmica  de
Catalunya que se centrarà en l’anàlisi de la província de Barcelona i comarques i d’aquells aspectes
de l’activitat econòmica de la Catalunya Central

L’acte  començarà  a  les  9.30h  del  matí  a  càrrec  de  Carme  Poveda,  directora  de  la Memòria
Econòmica  de Catalunya.  A més  hi  intervindran  el  professor  de  la   Universitat  de  Barcelona,
Daniel Albalate, amb una ponència sobre les infraestructures estratègiques a l’àrea metropolitana de
Barcelona,  i  Lluís Herrero,  sotsdirector  general  del Banco  Santander  i  responsable  de  l’entitat  a
Catalunya. L’acte l’obrirà el president de la Cambra, Pere Casals.

Una de les principals conclusions de l’edició d’aquest any es la previsió que Catalunya aconseguirà
superar la crisi l’any 2016 en termes del PIB i el 2021 en termes d’ocupació. L’any 2014 ha estat el
millor en quan a l’economia des de l’any 2007 però destaca per ser el primer any que el creixement
va acompanyat de la creació d’ocupació.

L’assistència a la jornada és gratuïta però cal inscriure’s trucant al telèfon 93 872 42 22 o enviant un
correu  electrònic  a  goviedo@cambramanresa.org.  A  tots  els  assistents  se’ls  lliurarà  una  memòria
USB amb el contingut digital de la memòria, que ha estat patrocinada pel Banco Santander.

#acte  #Cambra  #Catalunya  #comarques  #crisis  #dimarts  #econòmica  #memòria  #ocupació  #PIB
#Presentació
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Afegeix Descarrega Comparteix

Secció/Subsecció:

Territori:
Comarca:

Paraules clau:

Manresa (ACN). La Memòria Econòmica de Catalunya 2014, impulsada per la Cambra de
Comerç de Barcelona, revela que la marca turística Catalunya Central és la que va
experimentar un creixement més important en termes relatius. El territori va registrar un
augment del nombre de turistes del 19,5% i de pernoctacions del 12,8% , mentre que la
mitjana a la província de Barcelona va ser d'un increment del 2,8% i el 5,5% respectivament.
En relació a la creació d'ocupació, les comarques centrals es troben en una posició intermèdia
en relació a les 11 comarques de la província de Barcelona, tot i que Osona és una de les
comarques que ha experimentat un creixement més elevat, xifrat en un 5,2%.
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La Catalunya Central és la marca turística catalana que més va
créixer el 2014 amb un 19.5%
Segons la Memòria Econòmica de Catalunya 2014, Osona va liderar la creació d'ocupació a la demarcació de
Barcelona
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Notícies

La Catalunya Central és la marca turística catalana que més va
créixer el 2014 amb un 19.5%

Manresa (ACN).- La Memòria Econòmica de Catalunya 2014, impulsada per la Cambra de
Comerç de Barcelona, revela que la marca turística Catalunya Central és la que va
experimentar un creixement més important en termes relatius. El territori va registrar un
augment del nombre de turistes del 19,5% i de pernoctacions del 12,8% , mentre que la
mitjana a la província de Barcelona va ser d'un increment del 2,8% i el 5,5% respectivament.
En relació a la creació d'ocupació, les comarques centrals es troben en una posició
intermèdia en relació a les 11 comarques de la província de Barcelona, tot i que Osona és
una de les comarques que ha experimentat un creixement més elevat, xifrat en un 5,2%.
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21 Jul 2015 - 13.30
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AVUI ÉS NOTÍCIA

Els bombers preveuen estabilitzar avui el foc d'Òdena, que ja ha cremat 1.200 hectàrees
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La província de Barcelona lidera la recuperació a Catalunya
tant en creixement del PIB com de l’ocupació
La Cambra de Comerç de Manresa ha acollit aquest matí la presentació de la Memòria
Econòmica de Catalunya, que enguany arriba a la seva 50ena edició.
De: Redacció  

L’acte ha estat presidit pel president de la Cambra de Manresa, Pere Casals i ha comptat amb la presència Luis Herrero
Borque, subdirector general del Banco Santander i responsable a Catalunya.

La Memòria Econòmica de Catalunya 2014, patrocinada per Banco Santander, ha estat
presentada  aquest  matí  a  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  per  la  seva  directora,
Carme  Poveda,  i  el  professor  Daniel  Albalateque  ha  presentant  un  estudi  sobre  les
infraestructures  estratègiques  a  Barcelona.L’acte  ha  estat  presidit  pel  president  de  la
Cambra de Manresa, Pere Casals  i  ha  comptat amb  la presència  Luis Herrero Borque,
subdirector general del Banco Santander  i responsable a Catalunya. Com a novetat,  la
Memòria  incorpora  aquest  any  una  anàlisi  territorial  de  les  províncies  i  comarques
catalanes, i aquesta anàlisi territorial s’anirà presentant a diferents cambres catalanes.
 
Evolució de la província de Barcelona el 2014
Segons  estimacions  pròpies,  el  VAB  a  preus  corrents  de  la  província  de Barcelona  ha
crescut  un  1,2%  el  2014,  fet  que  contrasta  amb  el  descens  del  0,9%  registrat  l’any
anterior. Tant el 2013 com el 2014, el creixement estimat de la província de Barcelona
ha superat en una dècima el del conjunt de Catalunya, gràcies a la bona evolució de les
exportacions i a la recuperació de la demanda interna.
 
Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial, que realitza l’Idescat en col·laboració
amb la Cambra de Barcelona, mostren que l’evolució de la marxa dels negocis ha estat
més  positiva  a  la  província  de  Barcelona  que  al  conjunt  de  Catalunya  per  a  tots  els
grans sectors econòmics, excepte per al sector industrial.
 
La  caiguda de  la  construcció en el  sector  residencial  ha  tocat  fons el  2014. De  fet,  el
nombre  d’habitatges  iniciats  construcció  augmenta  gairebé  un  40%  el  2014,  però
encara és només el 4% del que es construïa el 2006.
 
El balanç turístic del 2014 ha estat molt favorable al conjunt de la província. El nombre
de  viatgers  en  establiments  hotelers  s’ha  incrementat  un  2,8%  a  la  marca  turística
Barcelona,  que  representa,  el  42%  del  total  de  viatgers  rebuts  a  Catalunya,  però  el
creixement més importants en termes relatius s’ha donat a la marca Catalunya Central
(que  inclou  les  comarques  d’Anoia,  Bages,  Berguedà,  Vallès  Occidental  i  Vallès
Oriental),  on  l’augment  dels  viatgers  ha  estat  del  19,5%.  Finalment,  a  la  Costa  de
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Barcelona  (que  comprèn  l’Alt  Penedès,  el  Baix  Llobregat,  el  Garraf  i  el  Maresme)  els
turistes han augmentat un 7,5% respecte a l’any anterior.
 

Imprimir | Enviar per email

Sigues el primer dels teus amics a qui li agrada.M'agrada

 
Escriu la teva opinio

Nom:

Opinió:

Escriu el resultat de 3+2 (en xifra):

Enviar opinió

CaixaBank, millor banc del món en
serveis de banca mòbil

Llegir més

https://twitter.com/hashtag/MANRESA?src=hash
https://twitter.com/suriaocupacio/status/623409575430070272
http://t.co/cWkXJFAU9x
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623468087887667201
https://www.facebook.com/frankfurtlesbases?fref=ts
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623407494010929154
https://twitter.com/hashtag/c16?src=hash
http://t.co/UOcHFzF5zH
http://t.co/eAivR8lL5Y
https://twitter.com/peplageneral
https://twitter.com/suriaocupacio/status/623413128915779584
https://twitter.com/hashtag/empleo?src=hash
javascript:window.print();
https://twitter.com/casalspere
https://twitter.com/CatEmocions
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623413128915779584
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/suriaocupacio
http://efc.fub.edu/index.php?lang=ca
https://twitter.com/suriaocupacio
https://twitter.com/hashtag/BAGES?src=hash
http://t.co/koXaL57zDX
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/turisme?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MANRESA?src=hash
http://t.co/SssESCJ7vU
https://twitter.com/__Butterfly__76
https://twitter.com/hashtag/santignais?src=hash
https://twitter.com/CatEmocions
https://twitter.com/suriaocupacio/status/623409575430070272
https://twitter.com/suriaocupacio/status/623413319848886272
https://twitter.com/hashtag/MANRESA?src=hash
https://twitter.com/NOMSMORTSC55
https://twitter.com/hashtag/22j?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623413371363323904
https://twitter.com/CatEmocions/status/623407494010929154
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/suriaocupacio/status/623413319848886272
https://twitter.com/suriaocupacio
http://t.co/x6oSlQDX61
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623468087887667201
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623413128915779584
https://twitter.com/hashtag/Manresa2022?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623413371363323904
https://twitter.com/CatEmocions/status/623407494010929154
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623409575430070272
https://twitter.com/hashtag/BAGES?src=hash
https://twitter.com/hashtag/feina?src=hash
http://t.co/Ffj5qvrXN3
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623403827241295872
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623413513671811076
javascript:
https://twitter.com/suriaocupacio
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623420358788534272
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
https://twitter.com/CatEmocions
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623409575430070272
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623403827241295872
http://twitter.com/PAHCBages/status/623192414916870144/photo/1
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623407136324849665
https://twitter.com/CovaSantIgnasi
https://twitter.com/hashtag/FEINA?src=hash
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623407136324849665
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623413319848886272
https://twitter.com/PAHCBages/status/623192414916870144
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623427694286475264
https://twitter.com/ManresaInfo
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623409575430070272
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623413371363323904
https://twitter.com/suriaocupacio/status/623413513671811076
https://twitter.com/hashtag/GEROCULTORA?src=hash
http://t.co/6f3lCkBEbQ
https://twitter.com/suriaocupacio
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623407494010929154
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
https://twitter.com/hashtag/bages?src=hash
https://twitter.com/bagesturisme/status/623389616607989760
https://twitter.com/bagesturisme/status/623389616607989760
https://twitter.com/hashtag/Balsareny?src=hash
http://t.co/fA5q77Q0RG
https://twitter.com/hashtag/FEINA?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623413319848886272
https://twitter.com/hashtag/FEINA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/comptable?src=hash
https://twitter.com/suriaocupacio/status/623427694286475264
https://twitter.com/hashtag/BAGES?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623413128915779584
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623427694286475264
https://twitter.com/peplageneral/status/623396692830855168
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623407136324849665
https://twitter.com/suriaocupacio/status/623413319848886272
http://t.co/vB2lmxwXsz
https://twitter.com/peplageneral/status/623396692830855168
https://twitter.com/suriaocupacio
https://twitter.com/hashtag/feina?src=hash
https://twitter.com/bagesturisme
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623420358788534272
https://twitter.com/hashtag/MANRESA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623413513671811076
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=623427694286475264
https://twitter.com/hashtag/Bages?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623407494010929154
https://twitter.com/suriaocupacio/status/623413319848886272
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623468087887667201
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623413319848886272
https://twitter.com/MiquelCaelles
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/CatEmocions/status/623420358788534272
http://www.acpg.cat/campanya_redirect3.php?id=47
https://twitter.com/PAHCBages/status/623192414916870144
https://twitter.com/ApeBages
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623403827241295872
https://twitter.com/PAHCBages
https://twitter.com/hashtag/feina?src=hash
http://t.co/Ffj5qvrXN3
http://t.co/3zXOWTfBi3
https://twitter.com/hashtag/manresa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=623420358788534272
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=623413513671811076
http://t.co/Y9UIbYqyk5


22/7/2015 La cifra de turistas en la Catalunya Central crece un 20%

http://www.lavanguardia.com/local/bages/20150721/54433520487/cifraturistascatalunyacentralcrece.html 1/1

La cifra de turistas en la Catalunya Central crece un 20%
La Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona y el Solsonès conforman el territorio catalán donde más aumentó la cantidad de visitantes en
2014

La casa de turisme rural Cal Carulla a l'Astor (Pujalt, Anoia). ACN

Manresa. (ACN). La Memòria Econòmica de Catalunya 2014, impulsada por la Cambra de Comerç de Barcelona, revela que
la marca turística Catalunya Central es la que experimentó un crecimiento más importante en términos relativos. El territorio
formado por las comarcas de la Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona y el Solsonès registró un aumento del número de
turistas del 19,5% y de pernoctaciones del 12,8% en comparación al año anterior, mientras que la media en la provincia de
Barcelona fue de un incremento del 2,8% y el 5,5% respectivamente. En relación a la creación de empleo, las comarcas
centrales se encuentran en una posición intermedia en comparación a las 11 comarcas de la demarcación de Barcelona,
aunque Osona es una de las comarcas que ha experimentado un crecimiento más elevado, cifrado en un 5,2%.

El sector turístico en conjunto de la provincia de Barcelona experimentó en el 2014 una temporada muy favorable, según se
desprende de los datos territoriales de la Memòria Econòmica de Catalunya que se ha presentado este lunes a la Cambra de
Comerç de Manresa. El número de viajeros en establecimientos hoteleros incrementó un 2,8% y el de pernoctaciones un 5,5%
en la marca turística Barcelona, que representa, el 42% del total de viajeros recibidos en Catalunya y cerca del 36% de las
pernoctaciones.

Con todo, según ha destacado la directora del documento, Carme Poveda, los crecimientos más destacados en términos
relativos se encuentran en la marca Catalunya Central, con incrementos del número de turistas y de pernoctaciones del 19,5%
y del 12,8% respectivamente. Por el contrario, en la costa de Barcelona los turistas crecieron un 7,5%, pero las pernoctaciones
cayeron un 2,3%.

En relación al crecimiento económico general, la demarcación de Barcelona registró un crecimiento de la economía en términos
de valor añadido bruto (VAB) del 1,2%, por encima de la media catalana que fue del 1,1%, gracias a la buena evolución del
sector turístico, que se ha traducido en un crecimiento de la ocupación del 2,6% también por encima de la media catalana, que
fue del 2,1%.

En cuanto a la ocupación, todas las comarcas de la demarcación han registrado aumentos, aunque las más dinámicas han sido
Osona, los dos Vallesos, el Maresme y el Garraf, con incrementos de la ocupación por encima del 4%. En este sentido, Poveda
ha destacado que el crecimiento en las comarcas centrales se situaría en una posición intermedia en relación en las 11
comarcas de la demarcación, aunque ha afirmado que "el crecimiento en número de afiliados no va al mismo ritmo de
intensidad que las otras comarcas". De hecho, la comarca de la Anoia se encuentra en la cola de la demarcación –con una tasa
de paro del 20%.
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La Catalunya Central és la marca
turística que més va créixer el 2014
Segons la Memòria Econòmica de Catalunya 2014, Osona va liderar la creació
d'ocupació a la demarcació de Barcelona

Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya a la Cambra. Foto: Cambra

La Memòria Econòmica de Catalunya 2014, impulsada per la Cambra de Comerç de Barcelona,
revela que la marca turística Catalunya Central és la que va experimentar un creixement més
important en termes relatius. El territori va registrar un augment del nombre de turistes del 19,5%
i de pernoctacions del 12,8%, mentre que la mitjana a la província de Barcelona va ser d'un
increment del 2,8% i el 5,5% respectivament. En relació a la creació d'ocupació, les comarques
centrals es troben en una posició intermèdia en relació a les 11 comarques de la província de
Barcelona, tot i que Osona és una de les comarques que ha experimentat un creixement més
elevat, xifrat en un 5,2%.

El sector turístic al conjunt de la província de Barcelona va experimentar el 2014 una temporada
molt favorable, segons es desprèn de les dades territorials de la Memòria Econòmica de Catalunya
que s'ha presentat aquest dilluns a la Cambra de Comerç de Manresa. El nombre de viatgers en
establiments hotelers es va incrementat un 2,8% i el de pernoctacions un 5,5% a la marca
turística Barcelona, que representa, el 42% del total de viatgers rebuts a Catalunya i prop del 36%
de les pernoctacions.

Amb tot, segons ha destacat la directora del document, Carme Poveda, els creixements més
destacats en termes relatius es troben a la marca Catalunya Central, amb increments del nombre
de turistes i de pernoctacions del 19,5% i del 12,8% respectivament. Per contra, a la Costa de
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Barcelona els turistes van créixer un 7,5%, mentre que les pernoctacions van caure un 2,3%. 

En relació al creixement econòmic general, la demarcació de Barcelona va registrar un creixement
de l'economia en termes de valor afegit brut (VAB) de l'1,2%, per sobre de la mitjana catalana
que va ser de l'1,1%, gràcies a la bona evolució del sector turístic, que s'ha traduït en un creixement
de l'ocupació del 2,6% també per sobre de la mitjana catalana que va ser del 2,1%.

Quant a l'ocupació, totes les comarques de la demarcació han registrat augments, tot i que les més
dinàmiques han estat Osona, els dos Vallesos, el Maresme i el Garraf, amb increments de
l'ocupació per sobre del 4%. En aquest sentit, Poveda ha destacat que el creixement a les
comarques centrals se situaria en una posició intermèdia en relació a les 11 comarques de la
demarcació, tot i que ha afirmat que "el creixement en nombre d'afiliats no va al mateix ritme
d'intensitat que les altres comarques". De fet, la comarca de l'Anoia es troba a la cua de la
demarcació (amb una taxa d'atur del 20%).
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La proposta de l’equip de govern
de CiU, amb el suport d’ERC, de re-
nunciar a reduir l’any que ve el 30%
més els valors cadastrals no és
compartida ni per la Cambra de la
Propietat ni per la Cambra de Co-
merç.

Jordi Carreras, secretari gerent
de la Cambra de la Propietat Im-
mobiliària de Manresa i el Bages,
creu que els valors cadastrals con-
tinuen suficientment desmarxats
a Manresa després de la rebaixa del
27% el 2014 i del 29% el 2015 per-
què hi hagi encara «prou marge»
per reduir-los el 30%.

Encara més, explica que «ni
abaixant el 30% més» la ciutat tor-
naria als valors de l’any 2007. 

Pere Casals, president de la
Cambra de Comerç, creu que «el
bon munt de litigis que hi ha al jut-
jat» de ciutadans que no estan
d’acord amb l’import de l’impost
de plusvàlues que han de pa-
gar –quan han de fer una com-
pravenda– és un indicatiu que hi
ha propietaris que consideren que
els valors cadastrals lesionen els
seus drets.

Casals posa dues condicions
perquè la decisió de CiU i ERC de
mantenir els valors cadastrals ac-
tuals i no reduir-los el 30% més tin-
gui el seu suport. 

La primera, que la Gerència
del Cadastre tingui en compte les
aportacions que fan a la comissió
mixta creada quan es va decidir re-

nunciar a fer una nova revisió de
valors cadastrals, però es va acce-
dir a fer «un ajustament fi» per sec-
tors.

La segona és que quedi clar
que el fet que el 2016 Manresa no
s’aculli a la rebaixa lineal de valors
cadastrals que permet el govern
central no impliqui quedar des-
penjats d’aquest procés. O sigui,
que si l’any 2017 hi ha una nova
oportunitat d’acollir-se a una re-
ducció de valors sigui possible
fer-ho. Si no es donen aquestes
dues condicions «sens dubte do-
nem suport a reduir el 30% més els
valors cadastrals».

Pere Casals ha explicat que és
un fet que «hi ha plets a Manresa
per tributacions que es fan sobre
transmissions amb valors cadas-
trals que consideren injustos» i això
dóna pistes sobre el fet que «mal-
grat les dues rebaixes que s’han fet
fins ara encara hi ha ciutadans que
creuen que no són justos perquè
no es corresponen al preu de ven-
da».

L’impost de plusvàlues el paga
el venedor quan hi ha una trans-
missió de patrimoni en funció de
la diferència entre el preu de com-
pra i el de venda. Encara que el
preu de venda estigui per sota del
valor cadastral, a l’hora de tributar
s’aplica el valor cadastral com a ba-

rem. Així que encara que s’escrip-
turi per una quantitat el valor li-
quidatiu és un altre superior per-
què el valor cadastral és alt.

Carreras creu que si la rebaixa
de valors cadastrals fos del 15% no
hi hauria dubte que caldria acollir-
s’hi, mentre que a l’hora de triar

entre 30 o zero hi ha organismes
com la Cambra de la Propietat
que creuen més convenient con-
tinuar la rebaixa i un altre, que és
qui té el poder de decisió, que és
l’Ajuntament i sembla decantar-se
per no reduir-los més.

Interessos contraposats
Així que «l’Ajuntament ha fet una
opció a partir dels seus càlculs i diu
que rebaixar-los el 30% més re-
percutiria negativament sobre els
patrimonis dels ciutadans i de les
empreses. Jo crec que hi ha mar-
ge per fer-ho i que és evident que
l’Ajuntament fa els càlculs a partir
dels seus interessos i els propieta-
ris els fan segons els seus».

El secretari gerent de la Cambra
de la Propietat Immobiliària de
Manresa i el Bages recorda que al
voltant dels valors cadastrals gira
tota mena de tributacions. «I hi ha
propietaris que defensen que si els
valors cadastrals baixen s’ajusten
més a la realitat i les conseqüències
per als impostos que paguen, en
general, són positives».

Carreras explica que una re-
baixa dels valors cadastrals de la
ciutat tindria incidència en im-
postos que es paguen «en el cas de
les plusvàlues, per a l’impost de la
renda en general també és millor,
transmissions patrimonials i suc-
cessions». Carreras recorda que la
propietat tributa pertot arreu: im-
postos locals, autonòmics i gene-
rals de l’estat.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

Organismes camerals posen en dubte que
sigui encertat mantenir els valors cadastrals
No veuen clar que l’aposta de CiU i ERC per renunciar a reduir-los el 30% més sigui la més beneficiosa per als ciutadans

DEBAT SOBRE EL CADASTRE L’Ajuntament proposa no acollir-se a una reducció del 30% més dels valors cadastrals perquè «repercutiria
negativament sobre els patrimonis dels ciutadans i de les empreses». La Cambra de la Propietat no comparteix aquest punt de vista i la
Cambra de Comerç adverteix que el que hi ha és «un munt de plets» de ciutadans que consideren que els valors cadastrals són excessius
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Vistes de Manresa, una ciutat amb 60.000 referències cadastrals

ENRIC BADIA

Per què es va fer una revisió
cadastral el 2007?

Els valors immobiliaris d’una
ciutat s’han d’actualitzar pe-

riòdicament. Cada deu anys es pot
fer una revisió cadastral. L’actual és
del 2007 i l’anterior que s’havia dut
a terme a Manresa era del 1997. 

Com afecten els valors cadastrals
en la tributació dels ciutadans?

Els valors cadastrals són la
base del càlcul de l’Impost de

Béns Immobles (IBI) i incideixen en
la declaració de patrimoni, plusvàlu-
es, transmissions, actes jurídics do-
cumentats i altres impostos. La càr-
rega impositiva de l’IBI acaba reper-
cutint en molts casos en els arrenda-
taris de pisos i locals. El que decideix
el volum del rebut de l’IBI, però, no
és el valor cadastral sinó el coefi-

cient que decideixi aplicar l’Ajunta-
ment cada any.

Quin és el valor cadastral de
Manresa?

El valor cadastral de Manresa
fet públic l’any 2007 va ser de

5.383.272.327 euros, una quantitat
que quadruplicava l’anterior:
1.363.459.046 euros. De la valora-
ció de l’any 2007 s’han introduït re-
duccions del 27% l’any 2014 i del
29% l’any 2015.

Obligatòria o no?
El ministeri d’Economia i Hi-
senda afirma que la revisió ca-

dastral d’un municipi «podrà fer-se
en general a partir dels 10 anys».
Això vol dir que la revisió cadastral
no és obligatori que es dugui a ter-
me cada 10 anys. 
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SABIES QUE...

Les magnituds maregen. La re-
visió del 1997 va situar els valors ca-
dastrals dels immobles de Manresa
en 1.363 milions d’euros i la del
2007 els va quadruplicar i els va po-
sar en 5.383 milions. Un cop cons-
tatat que estaven absolutament
desfasats es va posar en marxa
un procés per reduir-los que ara
viu un nou capítol.

El 2014 l’Ajuntament es va aco-
llir a la possibilitat de reduir-los un
27% que oferia el govern central i
si s’aplica aquest percentatge la va-
loració cadastral resultant seria
de 3.930 milions.

El 2015 es va oferir als ajunta-
ments que havien fet la revisió
cadastral l’any 2007 –en el moment
de màxima efervescència de la
bombolla immobiliària– reduir

un 29% lineal més els valors, de for-
ma que els 3.930 milions passarien
a 2.791 milions, sempre amb xifres
aproximades.

Aquesta és la situació actual i el
que es posarà a votació demà al ple
de l’Ajuntament de Manresa és si
queda així o s’aplica una reducció
del 30% més, amb la qual els valors
cadastrals quedarien en 1.954 mi-
lions.

840 milions a debat
El que es debatrà demà és si pres-
cindir d’una rebaixa dels valors ca-
dastrals de 840 milions d’euros,
aproximadament, és més benefi-
ciós que perjudicial per als ciuta-
dans o a l’inrevés, atès que el valor
cadastral es té en consideració en
el càlcul d’impostos que graven la
propietat.

840 milions és la diferència en-
tre els 1.954 milions que quedarien
si s’aplica una nova reducció del
30%, i els 2.791 milions dels valors
cadastrals actuals de la ciutat.

En percentatges
Si l’anàlisi de la situació es fa fent
servir percentatges veiem que si bé
la revisió del 2007 va quadruplicar
els valors cadastrals de l’anterior,
amb el 30% de rebaixa que CiU i
ERC consideren que no cal aplicar
el volum dels valors s’hauria reduït
el 64%.

Si no s’aplica la rebaixa del 30%
i els 5.383 milions d’euros de la va-
loració del 2007 queden en 2.791
milions, la reducció serà d’aproxi-
madament el 48%. Els valors ca-
dastrals s’han de situar a la meitat
dels valors de mercat.

REDACCIÓ | MANRESA

De 5.383 a 2.700 milions d’euros

Jordi Carreras: «l’Ajuntament
fa el càlcul a partir dels seus
interessos i els propietaris
segons els seus propis»

Pere Casals: «hi ha un munt
de litigis al jutjat de ciutadans
que no estan d’acord amb les
plusvàlues que han de pagar»

comunicacio@catpress.cat - 22/07/2015 07:59 - 178.23.208.155



L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA Segons la Memòria Econòmica de Catalunya, que elaboren les cambres, el Bages
va sortir el 2014 de la recessió i va començar a crear ocupació, sobretot als serveis. Si es compara amb la resta de la
demarcació de Barcelona, però, se situaria en una posició intermèdia tant en creació d’ocupació com en taxa d’atur
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L’Anoia i el Bages es van situar el
2014 en les últimes posicions de les
comarques de la demarcació de
Barcelona en el creixement d’afi-
liats a la Seguretat Social respecte
de l’any anterior, només per sobre
de l’Alt Penedès, segons es desprèn
de la Memòria Econòmica de Ca-
talunya, que es va presentar ahir a
la Cambra de Comerç de Manre-
sa. Segons aquest anuari, el nom-
bre d’afiliats va créixer de l’1,8% a
l’Anoia, mentre que la mitjana de
la demarcació va ser del 3,1% i la
del conjunt de Catalunya, del 3%.
Només a l’Alt Penedès, amb el
0,4% d’increment, es va experi-
mentar un registre menys positiu.
Al Bages, el creixement va ser del
2,7%, mentre que al Berguedà va
ser del 2%.

A 31 de desembre de l’any pas-
sat, l’Anoia tenia 29.989 afiliats a la
Seguretat Social, segons la seu de
l’empresa. Al Bages eren 59.528,
mentre que al Berguedà eren
10.258.

El Solsonès, amb l’1,2% d’in-
crement, també es va situar entre
les comarques amb pitjor registre
català en el diferencial 2013-2014,
només per sobre de les Garrigues
(-1,2%), Pallars Jussà (-0,3%), Val
d’Aran (-0,1,%), Alt Penedès (0,4%),
Urgell (0,7%) i Ripollès (1%). El Sol-
sonès va tancar el 2014 amb 4.628
afiliats, segons la Memòria Eco-
nòmica de Catalunya, que elabo-
ra el Consell General de Cambres
de Catalunya.

Segons l’estudi, al Bages es van
crear l’any passat, 2014, 1.565 llocs
de treball, dels quals 1.188 als ser-
veis (el 74%), 287 es van crear al
sector industrial (el 18%) i la resta
es reparteix entre la construcció i
l’agricultura (57 i 27, respectiva-
ment). 

Marca turística
El sector turístic al conjunt de la
província de Barcelona va experi-
mentar el 2014 una temporada
molt favorable, segons es desprèn
de les dades territorials de la me-
mòria econòmica. El nombre de
viatgers en establiments hotelers
es va incrementat el 2,8% i el de

pernoctacions, el 5,5% a la marca
turística Barcelona, que repre-
senta el 42% del total de viatgers re-
buts a Catalunya i prop del 36% de
les pernoctacions.

Amb tot, segons va destacar
ahir a  Manresa la directora del do-
cument, Carme Poveda, els crei-
xements més destacats en termes
relatius es troben a la marca Ca-
talunya Central, amb increments
del nombre de turistes i de per-
noctacions del 19,5% i del 12,8%,
respectivament. Per contra, a la
costa de Barcelona els turistes van
créixer el 7,5%,  mentre que les per-
noctacions van caure el 2,3%.

En relació al creixement eco-
nòmic general, la demarcació de
Barcelona va registrar un creixe-
ment de l'economia en termes de
valor afegit brut (VAB) de l'1,2%,
per sobre de la mitjana catalana
que va ser de l'1,1%, gràcies a la
bona evolució del sector turístic,
que es va traduir en un creixement
de l'ocupació del 2,6% també per
sobre de la mitjana catalana, que
va ser del 2,1%.

Quant a l'ocupació, totes les
comarques de la demarcació van
registrar augments, tot i que les
més dinàmiques van ser Osona, els
dos Vallesos, el Maresme i el Gar-
raf, amb increments de l'ocupació
per sobre del 4%. En aquest sentit,
Poveda va destacar que el creixe-

ment a les comarques centrals se
situaria en una posició intermèdia
en relació a les 11 comarques de la
demarcació, tot i que va afirmar
que «el creixement en nombre
d'afiliats no va al mateix ritme
d'intensitat que les altres comar-
ques». De fet, la comarca de l'Anoia
es troba a la cua de la demarcació
(amb una taxa d'atur del 20%).

Anàlisi territorial 
Segons l’estudi presentat ahir, l’e-
volució de la població durant el
2014 va ser desigual a les comar-
ques de la demarcació de Barce-
lona. Les caigudes més elevades es
van donar a la zona mitjana i alta
del Llobregat (Berguedà i Bages),
amb caigudes de l’1,3% i el 0,7%,
respectivament, i al Barcelonès
(-0,6%). Per contra, la població va
créixer a les dues comarques va-
llesanes i al Maresme, però de
manera molt minsa.

La població nascuda a Catalu-
nya va augmentar a totes les co-
marques, amb l’excepció del Ber-
guedà. Per contra, les caigudes
de la població van ser generalit-
zades entre les persones nascudes
a l’estranger. La més significativa va
tenir lloc al Bages, on va disminu-
ir el 5%. 

La comarca més agrícola és el
Berguedà, on el sector primari
ocupa al 14% dels afiliats. D’altra

banda, les comarques més indus-
trials són Osona, amb una quarta
part dels afiliats en aquest sector,
seguida pel Bages, on la indústria
pesa el 14% en l’ocupació. El Bar-
celonès és clarament la comarca
amb un pes més important dels
serveis (el 86% dels afiliats), men-
tre que la construcció té un pes re-
lativament similar a les 11 comar-
ques, i representa entre el 12 i
el15%, excepte al Barcelonès, pel
pes més alt dels serveis. 

El nombre d’aturats registrats ha
disminuït de forma generalitzada
a totes les comarques. Els des-
censos més importants s’han do-
nat al Berguedà, a Osona i al Vallès
Oriental, mentre que al Bages, a
l’Alt Penedès i a l’Anoia és on les
caigudes de l’atur han estat més
moderades, però això no vol dir
que no siguin importants. Al Bages
el nombre d’aturats disminueix el
6,8% respecte a l’any anterior, i la
xifra d’aturats se situa en 14.528
persones a final d’any (1.060 atu-
rats menys). Segons les dades
aportades per l’estudi cameral,
les taxes d’atur van des del 20% a
l’Anoia fins al 15% al Barcelonès. El
Bages se situa en una posició in-
termèdia, amb una taxa d’atur el
2014 del 17,7%, però tot i així és un
punt més alta que la mitjana de la
província i també del conjunt de
Catalunya.

REDACCIÓ/ACN | MANRESA

Un moment de la presentació, ahir, de la Memòria Econòmica de Catalunya a la Cambra de Manresa

ACN

L’Anoia se situa a la cua en el creixement
d’afiliats a la demarcació de Barcelona 

La Catalunya Central és la marca turística catalana que més va créixer l’any passat, el 19,5% 

El ple del Parlament va debatre
ahir les conclusions de la comissió
d'investigació sobre la fallida de
Spanair. La cambra va ratificar
que no va haver-hi responsabilitats
polítiques en la fallida de l'aerolí-
nia i que l'operació estava «justifi-
cada» per l'objectiu de convertir
l'aeroport del Prat en un hub.
També es conclou que les admi-
nistracions van actuar amb «cele-
ritat» per declarar el concurs de
creditors de la companyia des-
prés de no trobar un soci industrial
per Spanair. Les conclusions es van
aprovar amb el vot favorable de
CiU, ERC i PSC. PP i C’s van votar
no i ICV i la CUP es van abstenir.

ACN | BARCELONA

El Parlament
descarta cap
responsabilitat
política en la
fallida de Spanair 

El Govern va aprovar ahir una
oferta d'ocupació pública de 1.230
places destinades a cobrir àmbits
«prioritaris», com ara salut, ense-
nyament, Bombers, penal, assis-
tència social i l'Agència Tributària
Catalana. Així ho va anunciar ahir
la consellera de Governació, Me-
ritxell Borràs, que va destacar que
la primera convocatòria pública
que la Generalitat planteja en qua-
tre anys és «símptoma» que l'eco-
nomia «comença a millorar». De
les places, 340 aniran a salut, 300
a ensenyament, 193 per a l'àmbit
penal (80 psicòlegs penals, 70 per
assistència social penal i 43 de
dret penal), 153 a prevenció i ex-
tinció d'incendis (Bombers), i 60 a
la lluita contra el frau fiscal (20 per
al cos superior d'inspectors tribu-
taris i 40 per al cos tècnic). També
s'han confirmat 20 places per al
cos d'advocacia, 10 per al cos d'in-
tervenció, unes altres 10 per a en-
ginyers de camins, 10 més per a
metges avaluadors, 65 per assis-
tents socials i 45 per a diplomats en
educació social. Del total, el 7% es
reserva a persones amb dificultats.
El 2% s'adreçarà a persones amb
discapacitats intel·lectuals.

ACN | BARCELONA

El Govern
convoca 1.230
places públiques
després de
quatre anys
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 La Generalitat ha destinat
19 milions d'euros a la formació
contínua dels treballadors, de la
qual es beneficiaran unes
56.000 persones, segons va
informar ahir el departament
d’Empresa i Ocupació
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Marcadors
ELS MILIONS

DESTINATS A LA
FORMACIÓ CONTÍNUA

 El grup químic Ercros ha
obtingut un benefici net els sis
primers mesos de l'any de 5,5
milions d'euros, xifra que
duplica els 2,3 milions registrats
en el mateix període del 2014,
segons informa l’empresa

Ercros
DUPLICA EL SEU

BENEFICI EL PRIMER
SEMESTRE

 Gas Natural Distribución
llança una aplicació mòbil
gratuïta que facilita la
comunicació de la lectura del
comptador de gas. YoLeoGas
està disponible per a iOS i
Android

Gas
Natural

NOVA APLICACIÓ
PER A LA LECTURA

DEL COMPTADOR

comunicacio@catpress.cat - 22/07/2015 07:59 - 178.23.208.155
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L´Anoia se situa a la cua en el creixement d
´afiliats a la demarcació de Barcelona
La Catalunya Central és la marca turística catalana que més va créixer l'any passat, el 19,5% 

22.07.2015 | 00:00

REDACCIÓ/ACNMANRESA L'Anoia i el Bages es
van situar el 2014 en les últimes posicions de les
comarques de la demarcació de Barcelona en el
creixement d'afiliats a la Seguretat Social
respecte de l'any anterior, només per sobre de
l'Alt Penedès, segons es desprèn de la Memòria
Econòmica de Catalunya, que es va presentar
ahir a la Cambra de Comerç de Manresa.
Segons aquest anuari, el nombre d'afiliats va
créixer de l'1,8% a l'Anoia, mentre que la mitjana
de la demarcació va ser del 3,1% i la del conjunt
de Catalunya, del 3%. Només a l'Alt Penedès,
amb el 0,4% d'increment, es va experimentar un registre menys positiu. Al Bages, el creixement va ser
del 2,7%, mentre que al Berguedà va ser del 2%.
A 31 de desembre de l'any passat, l'Anoia tenia 29.989 afiliats a la Seguretat Social, segons la seu de
l'empresa. Al Bages eren 59.528, mentre que al Berguedà eren 10.258.
El Solsonès, amb l'1,2% d'increment, també es va situar entre les comarques amb pitjor registre català
en el diferencial 20132014, només per sobre de les Garrigues (1,2%), Pallars Jussà (0,3%), Val
d'Aran (0,1,%), Alt Penedès (0,4%), Urgell (0,7%) i Ripollès (1%). El Solsonès va tancar el 2014 amb
4.628 afiliats, segons la Memòria Econòmica de Catalunya, que elabora el Consell General de
Cambres de Catalunya.

¡Dos sueldos invirtiendo!
Invierte online y obtén un segundo
sueldo. Te enseñamos como
hacer dinero
www.tradelg.org

Tu seguro, Next Auto
Gracias a nuestra tecnología te
hacemos la vida mucho más fácil
www.nextauto.es

Gama Fiat 500L
Gama Fiat 500L ahora desde
11.200€ con 4 años de garantía y
plan PIVE 8.
www.fiat.es

Publicidad

Sàhara 4x4: passió pel tot terreny

 Totes les notícies de Notícies d'empresa

Notícies d'empresa

El taller de Santpedor està especialitzat en la reparació d
´aquest tipus de vehicles

Envia la teva notícia d'empresa

Empreses locals Constitucions Nomenaments Licitacions Subvencions Envia la teva notícia

IBEX35 NASDAQ DOW JONES

Més Informació >>

Últ. Dif. Dif.%
11.467,70 9,10 0,08%

Subscriute Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Oci Tendències Comunitat Multimèdia Serveis

Un moment de la presentació, ahir, de la Memòria Econòmica de
Catalunya a la Cambra de Manresa  acn

Isahac Ponsa i Felip Esteban, al taller de Santpedor.
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L´equip de govern de CiU renuncia a rebaixar un 30% més
els valors cadastrals de Manresa

Regió 7 » Manresa

Organismes camerals posen en dubte que sigui
encertat mantenir els valors cadastrals
No veuen clar que l'aposta de CiU i ERC per renunciar a reduirlos el 30% més sigui la més beneficiosa

22.07.2015 | 08:00

FRANCESC GALINDO | MANRESA La proposta
de l'equip de govern de CiU, amb el suport
d'ERC, de renunciar a reduir l'any que ve el 30%
més els valors cadastrals no és compartida ni per
la Cambra de la Propietat ni per la Cambra de
Comerç.

Jordi Carreras, secretari gerent de la Cambra de
la Propietat Immobiliària de Manresa i el Bages,
creu que els valors cadastrals continuen
suficientment desmarxats a Manresa després de
la rebaixa del 27% el 2014 i del 29% el 2015
perquè hi hagi encara "prou marge" per reduir
los el 30%.

Encara més, explica que "ni abaixant el 30%
més" la ciutat tornaria als valors de l'any 2007.

Pere Casals, president de la Cambra de Comerç,
creu que "el bon munt de litigis que hi ha al jutjat"
de ciutadans que no estan d'acord amb l'import
de l'impost de plusvàlues que han de pagar 
quan han de fer una compravenda és un
indicatiu que hi ha propietaris que consideren
que els valors cadastrals lesionen els seus drets.

Casals posa dues condicions perquè la decisió de CiU i ERC de mantenir els valors cadastrals actuals i
no reduirlos el 30% més tingui el seu suport.

La primera, que la Gerència del Cadastre tingui en compte les aportacions que fan a la comissió mixta
creada quan es va decidir renunciar a fer una nova revisió de valors cadastrals, però es va accedir a
fer "un ajustament fi" per sectors.
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L'objectiu és que puguin desenvolupar la seva activitat en
millors condicions

La protectora de Manresa ha
incorporat un quiròfan per
operar in situ i estalviar diners
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abandonen gossos i gats a...
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enric badia
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Manel Jovells, director general d'Althaia, signant el conveni.
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Economia | Redacció | Actualitzat el 24/07/2015 a les 14:20

Finalitza el curs per inserir joves al
sector de l'hostaleria
Les empreses poden beneficiar-se d'incentius per a la contractació d'aquests joves

La Cambra de Comerç de Manresa ha finalitzat aquesta setmana el segon curs del Programa
Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), que ha tingut per objectiu formar joves per inserir-los
laboralment en empreses del sector de l'hostaleria. La formació s'ha fet en col·laboració amb
l'Escola Joviat i ha estat seguida per una dotzena de nois i noies que, a més d'un curs
d'operacions bàsiques de restaurant i bar, s'han format en TIC, anglès i competència bàsiques per
a l'ocupació.

A partir d'aquests moments, els joves entren a formar part d'una borsa de treball que es posa a
disposició de les empreses del territori que necessitin contractar personal. En aquest sentit, les
empreses disposen d'incentius econòmics per a la contractació dels joves que hagin participat al
programa PICE, a més de poder gaudir d'altres avantatges com són:

- L'empresa s'assegura la contractació de treballadors que realment s'ajusten als requeriments del
lloc de treball.
- S'estalvia les despeses de selecció de personal, ja que l'orientador de la Cambra selecciona els
joves que millor encaixen en el perfil demanat.
- La Cambra ajuda a l'empresa a fer els contractes per a la formació i l'aprenentatge, així com els
de contractació laboral.
- L'empresa es beneficia de les ajudes previstes per la Seguretat Social per a la contractació de
joves.
- Millora el perfil dels seus treballadors.

Les empreses que vulguin contractar tant aquests professionals com la resta de joves que
participen al programa PICE poden posar-se en contacte amb la Cambra de Comerç de Manresa.
El mes de setembre, s'iniciarà un nou programa formatiu destinat a inserir joves al sector industrial
del territori, en col·laboració amb el Centre de Formació Pràctica. El PICE s'ha marcat com a objectiu
facilitar la inserció laboral de més de 300 joves de la comarca en els propers 4 anys.
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Neix el clúster de la biomassa de
Catalunya a Manresa
L'objectiu del Govern és que en un futur proper aquesta entitat s'ampliï a tota la
cadena de valor forestal

Representants de les empreses que formen part del nou clúster de la biomassa. Foto: Mar Martí

El clúster de la biomassa de Catalunya s'ha constituït formalment aquest dijous a Manresa amb
l'adhesió de 38 empreses, que van des de les que treballen al bosc fins els fabricants de calderes
o instal·ladors. L'objectiu del nou ens és cohesionar el sector i fer-lo créixer, segons ha explicant
el flamant president del clúster, Joan Anton Fornieles. "Per fer un salt important de futur és
important que la societat no ens percebi com un sector que acabarà arrasant els boscos", ha
expressat Fornieles. El sector de la biomassa factura al voltant de 400 MEUR i dona feina a unes
6.000 o 7.000 persones. La intenció del Govern és que en un futur proper el clúster s'ampliï a tota
la cadena de valor forestal.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) ha estat l'impulsor del nou clúster de la
biomassa amb el suport del Departament d'Agricultura i el d'Empresa i Ocupació. El director del
CTFC, Denis Boglio, ha explicat que el clúster ha nascut d'una "necessitat" de les empreses del
sector. Segons ell, "les empreses, d'una banda, volien tenir un interlocutor institucional i, de
l'altra, és un sector que està en fort creixement i té unes necessitats tecnològiques importants". Pel
director del CTFC, l'organització en un clúster ha d'ajudar el sector a "tirar endavant projectes,
que d'altra manera una empresa sola no s'atreviria a fer perquè hi ha un risc financer i tecnològic". 
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De la seva banda, el flamant president del clúster, Joan Anton Fornieles, ha expressat que en
aquests moments el sector de la biomassa és petit, però té un "gran potencial de creixement".
Per això, creu Fornieles, "és important saber comunicar bé els beneficis que poden comportar les
aplicacions bioenergètiques de la biomassa, com poden ser menys dependència als
combustibles exteriors, l'ús de combustible local, la reducció de l'impacte dels incendis, entre
d'altres". Segons ell, la població desconeix les propietats de la biomassa i, per això, considera que
el clúster també ha de servir per "comunicar els beneficis de la biomassa a la societat". 

De moment, un total de 38 empreses han signat el protocol d'adhesió al clúster, del total de 74
que hi ha registrades dins del sector de la biomassa. El president del clúster ha expressat que
confien que en un futur proper la meitat de les empreses del sector s'hi afegeixin. A banda de la
feina de comunicació, Fornieles ha explicat que el clúster també ha de potenciar la innovació dins
del sector, ja que, segons ell, "durant molts anys no hi ha hagut cap mena d'innovació entre les
empreses". 

L'auge de la biomassa

La biomassa s'ha erigit com un sector en expansió en els darrers anys i, més enllà de la iniciativa
privada, cada cop més administracions públiques hi aposten. De fet, la directora de l'Institut
Català de l'Energia, Mercè Rius, ha destacat que la creació del clúster de la biomassa forma part
de les accions que està impulsant el Govern des del febrer de l'any passat per impulsar aquest
sector. Els programes que s'han dut a terme han permès, en el seu primer any de vida,
incrementar un 35% la biomassa per usos tèrmics i s'han instal·lat més de 500 calderes per tot
el país que ha comportat la creació de 220 llocs de treball. 

Segons l'opinió de Denis Boglio, hi ha una necessitat energètica a nivell global i de país de
"substituir les energies fòssils per altres energies més verdes com la biomassa". Per Boglio, els
beneficis que representa l'ús de la biomassa van des de la creació de llocs de treball al territori
fins a la prevenció d'incendis. Per Antoni Trasobares, és molt important crear un vincle entre la
cadena de valor del conjunt del sector forestal per "gestionar els nostres boscos i que l'activitat
forestal sigui viable per si mateixa". 

De fet, el director general de Medi Natural ha avançat que la creació del clúster també ha d'ajudar
a assolir el repte que s'ha marcat el Govern de gestionar un 50% de la superfície forestal del país
de cara el 2020 -en aquests moments es gestiona el 28%-. Per aconseguir-ho, ha dit Trasobares,
"necessitem un treball coordinat entre els actors del sector forestal". A més, el director de Medi
Natural creu que el clúster de la biomassa ha d'evolucionar en un un futur i ampliar-se al conjunt
de la cadena de valor forestal perquè "tots els productes del bosc tinguin una sortida industrial i
de mercat". 
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Finalitza el curs de la Cambra per inserir joves sense feina en
empreses del sector de l’hostaleria
La formació, feta conjuntament amb l’Escola Joviat, ha arribat a una dotzena de nois i noies
sense estudis ni experiència prèvia al sector
De: Redacció  

La  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  ha  finalitzat  aquesta  setmana  el  segon  curs  del
Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), que ha tingut per objectiu formar
joves per inserirlos laboralment en empreses del sector de l’hostaleria. La formació s’ha
fet en col·laboració amb l’Escola Joviat i ha estat seguida per una dotzena de nois i noies
que, a més d’un curs d’operacions bàsiques de  restaurant  i bar, s’han  format en TIC,
anglès i competència bàsiques per a l’ocupació.

A partir d’aquests moments, els joves entren a formar part d’una borsa de treball que
es posa a disposició de les empreses del territori que necessitin contractar personal. En
aquest  sentit,  les  empreses  disposen  d’incentius  econòmics  per  a  la  contractació  dels
joves que hagin participat al programa PICE, a més de poder gaudir d’altres avantatges
com són:

L’empresa  s’assegura  la  contractació  de  treballadors  que  realment  s’ajusten  als
requeriments del lloc de treball.
S’estalvia  les despeses de selecció de personal,  ja que  l’orientador de  la Cambra
selecciona els joves que millor encaixen en el perfil demanat.
La  Cambra  ajuda  a  l’empresa  a  fer  els  contractes  per  a  la  formació  i
l’aprenentatge, així com els de contractació laboral.
L’empresa  es  beneficia  de  les  ajudes  pervistes  per  la  Seguretat  Social  per  a  la
contractació de joves.
Millora el perfil dels seus treballadors.

Les empreses que vulguin contractar  tant aquests professionals  com  la  resta de  joves
que participen al programa PICE poden posarse en contacte amb la Cambra de Comerç
de Manresa. El mes de setembre, s’iniciarà un nou programa formatiu destinat a inserir
joves  al  sector  industrial  del  territori,  en  col·laboració  amb  el  Centre  de  Formació
Pràctica. El PICE s’ha marcat com a objectiu facilitar la inserció laboral de més de 300
joves de la comarca en els propers 4 anys.
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UN PRIMER PLE ORDINARI QUE DÓNA LES CLAUS DEL MANDAT La primera sessió plenària de l’Ajuntament de Manresa ja va
contenir els aspectes que semblen cridats a marcar el període 2015-2019: el pacte CiU-ERC va passar com un corró per sobre d’una oposició
molt minoritària i es mantindrà la pressió externa dels sectors mobilitzats per als quals la CUP fa de porta d’entrada recollint les seves mocions  



Manresa no serà una de les ciu-
tats que l’any que ve rebaixarà el
30% més els valors cadastrals que
la revisió del 2007 va quadruplicar.

CiU i ERC   –que sumen 15 dels 25
regidors– van votar a favor de re-
nunciar a l’aplicació del coeficient
d’actualització dels valors cadas-
trals previst per al 2016, que supo-
saria una reducció del 30% que s’a-
fegiria al 27% del 2014 i el 29% del
2015.

El grup municipal de Ciutadans
hi va votar en contra i CUP, PSC i
Democràcia Municipal es van abs-
tenir. La decisió es va prendre mal-
grat les peticions fetes públiques
mitjançant aquest diari pel sindi-
cat CCOO, el Col·legi d’Advocats, la
Federació de Barris i la Cambra de
la Propietat.

El regidor d’Hisenda, Josep Ma-
ria Sala (CiU), va explicar que la
postura de l’equip de govern es
basa en un estudi elaborat pel
propi Ajuntament de transaccions
immobiliàries que mostraria que
els valors cadastrals actuals ja es

troben aproximadament a un 50%
dels preus de mercat.

Com que l’oferta del ministeri
d’Hisenda només donava dues
possibilitats –introduir una rebai-
xa lineal del 30% o no tocar els va-
lors actuals– CiU i ERC han consi-
derat més adequat mantenir-los.

Nova possibilitat el 2017
El regidor d’Hisenda va aclarir que
la renúncia a reduir-los el 2016
no implica que l’any 2017, si hi ha-
gués una nova rebaixa lineal, l’A-
juntament no s’hi pugui acollir.

Per part d’ERC, Jaume Torras va
explicar que, emmarcat en l’acord
d’investidura i governabilitat signat
per les dues forces, Esquerra do-
nava un «vot de confiança» a Con-
vergència en aquest tema per tal de
mantenir «l’equilibri financer» de
l’Ajuntament.

Cal recordar que les entitats
que discrepen de l’argumentació
de l’equip de govern és perquè 
consideren que la reducció acos-
taria més a la realitat els valors ca-
dastrals que mantenir-los com es-

tan ara i així es beneficiaria les fa-
mílies a l’hora de pagar impostos
vinculats amb la propietat.

Quant a l’oposició, Jordi Masdeu
va argumentar l’abstenció de la
CUP perquè «la prioritat per a l’A-
juntament han de ser les persones

no els patrimonis» i Felip Gonzá-
lez (PSC) va trobar a faltar una in-
formació suficientment objectiva
per no haver de posicionar-se po-
líticament en base a declaracions
contradictòries del govern muni-
cipal i d’agents socials.

Mentre que el govern municipal
afirma que una nova reducció de
valors cadastrals suposaria una
minoració excessiva que repercu-
tiria negativament sobre els patri-
monis dels ciutadans i de les em-
preses, entitats com el Col·legi
d’Advocats i la Cambra de Comerç
han fet pública l’existència de molts
plets judicials a Manresa per valors
cadastrals que es troben molt llu-
ny del 50% del valor de mercat.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

CiU i ERC es neguen a rebaixar els valors
cadastrals malgrat les peticions d’entitats

Justifiquen la renúncia a acollir-se a la reducció del 30% perquè ja han minvat prou i es recaptarien menys impostos

 PLE MUNICIPAL EL MÉS DESTACAT 

La CUP i Democràcia Municipal
es van quedar sols defensant una
moció perquè l’Ajuntament de
Manresa es declari en contra dels
patrocinis ICL-Iberpotash al Bàs-
quet Manresa, el Kursaal, la fira
Mediterrània, la Transèquia, la
Fundació Cardona Històrica, Ba-
ges Impuls i el Parc geològic Geo-
parc. En nom de Prou Sal va in-
tervenir fent ús del reglament de
participació ciutadana Josep Ri-
bera que va dir que està «demos-
trat» que la mina contamina.

REDACCIÓ | MANRESA

Negativa a
actuar en contra
dels patrocinis
de la mina

Imatge del primer ple ordinari del mandat 2015-2019

FRANCESC GALINDO

La necessitat de preservar
l’equilibri financer de
l’Ajuntament va ser un dels
arguments d’Esquerra

L’equip de govern va fer un
estudi que mostra uns valors
cadastrals que ja són a prop
d’on haurien de ser

Entitats han fet públic que hi
ha molts plets al jutjat de
ciutadans amb valors
cadastrals encara inflats

Josep Ribera

F.G.

Sara Mas va defensar en nom
d’Acció Lila i Arran una bateria
d’accions contra les empreses que
divulguen un model de bellesa
vinculat només a cossos prims. La
moció va recollir 4 vots de CUP i
DM a favor i 20 vots en contra
d’instar els comerços del tèxtil a eli-
minar els maniquins dels apara-
dors que fomenten la pressió es-
tètica cap a les dones i de pressio-
nar les empreses que fan negoci
exercint el que consideren un tipus
de violència cap a les dones.

REDACCIÓ | MANRESA

Acció Lila i Arran
porten al ple
accions contra la
«pressió estètica»

El regidor de DM (Podem) va fer
públic en la sessió plenària que l’A-
juntament havia contractat de for-
ma temporal tècnics dels casals es-
portius municipals sense respec-
tar els principis de publicitat i que
en el futur s’hauria de dur a terme
un procés plenament transparent
i obert a tots els candidats que per-
meti accedir de forma més justa a
aquests llocs de treball.

El regidor de Governació, Josep
Maria Sala (CiU), va explicar que
aquesta era una situació que no ve
d’ara sinó d’exercicis anteriors i el
que es feia era contractar els mo-
nitors en base a la relació que té l’A-
juntament amb diverses entitats
esportives a les quals se’ls dema-
na candidats en funció de les ac-
tivitats que s’hi volen dur a terme.
Sala va admetre que aquests con-
tractes d’unes 3 setmanes i a l’en-
torn de 27 hores setmanals no re-
unien tots els requisits de trans-
parència.  

REDACCIÓ | MANRESA

Podem alerta de
contractacions
que no són
transparents

Sara Mas

F. G.

VINE A BALLAR AL 
PASSEIG DE MANRESA!

www.quinpasseig.com

Vine a ballar 
a la fresca a les

terrasses del
Passeig de
Manresa

BAR PLAÇA
DISSABTE, 25 DE JULIOL- 22 H
Vine a ballar amb JOAN VILANDENY
Reserves per a sopar: 93 876 92 20

XALOC- QUIOSC DEL MIG
DISSABTE, 25 DE JULIOL- 22 H
Ball d’estiu amb PERE RICO
Reserves per a sopar: 93 876 92 15
 

BAR PLAÇA
DIMARTS, 28 DE JULIOL A LES 17.30 H

TALLER INFANTIL: PINTAREM UN GLOBUS
a càrrec de ILA SCHOOL
Gratuït per a nens a partir de 3 anys. Inscripcions a info@quinpasseig.com

comunicacio@catpress.cat - 26/07/2015 20:11 - 37.15.184.244



ECONOMIA
Regió7 DISSABTE, 25 DE JULIOL DEL 2015 31

 Mapfre va obtenir un
benefici net de 316 milions
d'euros en el primer semestre
del 2015, el 31% menys que un
any abans, afectat, entre altres
factors, per les pèrdues
registrades als EUA 

Mapfre
LA PROPOSTALA XIFRAL’EMPRESA

Marcadors
GUANYA EL 31%

MENYS FINS AL JUNY,
LLASTADA PER LES
PÈRDUES ALS EUA

 El Govern distribuirà 51,5
milions d'euros entre les
comunitats autònomes perquè
reparteixin, sobre la base del
programa d'activació per a
l'ocupació, l'ajuda de 426 euros
als aturats de llarga durada

51,5
ELS MILIONS

DISTRIBUÏTS PER A
ATURATS DE

LLARGA DURADA

 La CNMC ha aprovat la seva
nova proposta de modificació
de les tarifes d'Aena per al
pròxim exercici, que s'han de
reduir en l’1,9%, segons va
informar ahir l'organisme
regulador

Aena
LA CNMC PLANTEJA

UNA REBAIXA
DE L’1,9%

EN LES TARIFES 

La direcció de BBVA va ampliar
ahir el nombre de recol·locacions
i excedències que ofereix en el
marc de l'ERO presentat a Catalu-
nyaCaixa, encara que s'ha man-
tingut ferm en la xifra total de l'a-
just a l'entitat catalana, que afec-
tarà a 1.901 persones.

Responsables del BBVA van
mantenir ahir una nova reunió
negociadora amb els represen-
tants sindicals, als quals van dei-
xar clar que la d'ahir era la seva úl-
tima proposta i que no presenta-
rà noves millores, segons van in-
dicar fonts sindicals. En aquesta úl-
tima proposta, el banc accepta

augmentar el nombre de recol·lo-
cacions fins als 400 treballadors,
150 d'ells a Catalunya, i incre-
mentar les excedències en 25 per-
sones. A la reunió de dimarts, la di-
recció ja va acceptar ampliar de
520 a 629 el nombre de persones
que podran acollir-se a una pre-
jubilació i va obrir la porta que pu-
guin accedir a aquesta mesura
aquelles persones que tinguin 55
anys el 30 de juny del 2016, quan
fins aleshores el tall estava a tenir
aquesta edat el 31 de desembre del
2015. El BBVA també va ampliar
l'oferta de recol·locacions de per-
sonal de Catalunya a altres parts
d'Espanya des de les 150 inicials a

un total de 215, xifra que ara s'ha
ampliat fins a les 400. Malgrat els
avenços d'aquesta última reunió,
els sindicats consideren que són
del tot insuficients i exigeixen que
es redueixi en més de 150 el nom-
bre total de sortides. Els sindicats
també demanen millorar les con-
dicions econòmiques de les me-
sures, perquè estimen que en les
actuals condicions no es cobrirà
l'ajust amb sortides voluntàries.

De no arribar a un acord en els
pròxims dies, dimecres hi ha con-
vocada una vaga de 24 hores i
una manifestació que arrencarà a
les 11h de la sucursal del BBVA al
Passeig de Gràcia.

EFE | BARCELONA

El BBVA amplia el nombre
de recol·locacions a CX

El banc planteja la seva última oferta als sindicats, que la troba insuficient

L’ERO DE CATALUNYACAIXA En l’última reunió entre les dues parts, el banc
accepta ara augmentar el nombre de recol·locacions a CX fins als 400 treballadors,
150 d'ells a Catalunya, i incrementar les excedències en 25 persones
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Protesta de treballadors de Catalunya Caixa, davant de la seu de l’entitat, dimecres passat

ACN
Banc Sabadell ha obtingut en el

primer semestre de l'any un be-
nefici net de 352,2 milions d'euros,
el 55,3% més que en el mateix pe-
ríode del 2014, després d'integrar
el grup britànic TSB i destinar
més de 1.749 milions d'euros a do-
tacions per a insolvències i provi-
sions.

L'adquisició de TSB es va com-
pletar el passat 30 de juny, per la
qual cosa l'operació ha impactat en
el balanç consolidat del Sabadell,

però no en el seu compte de re-
sultats. Tot i així, el banc ha millo-
rat entre gener i juny tots els seus
marges, gràcies al menor cost del
finançament, l'increment de l'ac-
tivitat comercial i el control sobre
la despesa, segons ha destacat en
roda de premsa el conseller dele-
gat de l'entitat, Jaume Guardiola.
En concret, el marge que més
creix és el d'interessos (+ 20,7%),
seguit del d'abans de dotacions (+
16%) i el brut (+ 10,3%). El Sabadell
també manté l'últim trimestre la
tendència a la baixa de la seva taxa
de morositat, que se situa en el
10,98%, cosa que suposa una dis-
minució interanual de 287 punts
bàsics. Incloent-hi TSB, la ràtio
baix fins al 9,01%, i ha tornat a ni-
vells del 2012.

EFE | BARCELONA

El Sabadell guanya 352,5
milions fins al juny, el 55%
més, després d’integrar TSB 

El banc que presideix
Josep Oliu ha millorat entre
els mesos de gener i juny
tots els seus marges



La Cambra de Comerç de Man-
resa ha finalitzat aquesta setmana
el segon curs del Programa Integral
de Qualificació i Ocupació (PICE),
que ha tingut per objectiu formar
joves per inserir-los laboralment en
empreses del sector de l’hostale-
ria. La formació s’ha fet en col·la-
boració amb l’Escola Joviat i ha es-
tat seguida per una dotzena de
nois i noies que, a més d’un curs
d’operacions bàsiques de restau-
rant i bar, s’han format en TIC, an-
glès i competència bàsiques per a
l’ocupació. A partir d’aquests mo-
ments, els joves entren a formar

part d’una borsa de treball que es
posa a disposició de les empreses
del territori que necessitin con-
tractar personal. Les empreses
disposen d’incentius econòmics
per a la contractació dels joves que
hagin participat al programa PICE,
a més de poder gaudir d’altres
avantatges. Les empreses que vul-
guin contractar tant aquests pro-
fessionals com la resta de joves que
participen al programa PICE po-
den posar-se en contacte amb la
Cambra de Comerç de Manresa. El
mes de setembre, s’iniciarà un
nou programa formatiu destinat a
inserir joves al sector industrial.

REDACCIÓ | MANRESA

Finalitza el curs de la
Cambra per inserir joves
sense feina a l’hostaleria

comunicacio@catpress.cat - 26/07/2015 20:11 - 37.15.184.244
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Finalitza el curs de la Cambra per inserir joves
sense feina a l´hostaleria
25.07.2015 | 07:33

REDACCIÓ | MANRESA La Cambra de Comerç de Manresa ha finalitzat aquesta setmana el segon
curs del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), que ha tingut per objectiu formar joves
per inserirlos laboralment en empreses del sector de l'hostaleria. La formació s'ha fet en col·laboració
amb l'Escola Joviat i ha estat seguida per una dotzena de nois i noies que, a més d'un curs
d'operacions bàsiques de restaurant i bar, s'han format en TIC, anglès i competència bàsiques per a
l'ocupació. A partir d'aquests moments, els joves entren a formar part d'una borsa de treball que es
posa a disposició de les empreses del territori que necessitin contractar personal. Les empreses
disposen d'incentius econòmics per a la contractació dels joves que hagin participat al programa PICE,
a més de poder gaudir d'altres avantatges. Les empreses que vulguin contractar tant aquests
professionals com la resta de joves que participen al programa PICE poden posarse en contacte amb
la Cambra de Comerç de Manresa. El mes de setembre, s'iniciarà un nou programa formatiu destinat a
inserir joves al sector industrial.
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 Totes les notícies de Notícies d'empresa

Notícies d'empresa

El taller de Santpedor està especialitzat en la reparació d
´aquest tipus de vehicles

Envia la teva notícia d'empresa

Empreses locals Constitucions Nomenaments Licitacions Subvencions Envia la teva notícia

IBEX35 NASDAQ DOW JONES

Més Informació >>

Últ. Dif. Dif.%
11.168,60 140,70 1,24%

Subscriute Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Oci Tendències Comunitat Multimèdia Serveis

Comentar

INCENDI Tancats cinc accessos al Massís Montserrat i dos trams de la C37

Isahac Ponsa i Felip Esteban, al taller de Santpedor.
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La Memòria Econòmica de Catalunya arriba a la seva
50 edició
És la publicació de referència més antiga de Catalunya

La Memòria Econòmica de Catalunya 2014, patrocinada per Banco Santander, va ser presentada
el  passat  dimarts  a  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  per  Carme  Poveda,  la  seva  directora,
i Daniel Albalate, professor. Tots dos van presentar un estudi sobre les infraestructures estratègiques
a  Barcelona.  L’acte  va  estar  presidit  per Pere Casals,  president  de  la  Cambra  de  Manresa,  i  va
comptar  amb  la  presència  de Luis  Herrero  Borque,  subdirector  general  del  Banco  Santander  i
responsable a Catalunya.

Com a novetat, la Memòria incorpora aquest any una anàlisi territorial de les províncies i comarques
catalanes,  i  aquesta  anàlisi  territorial  s’anirà  presentant  a  diferents  cambres  catalanes.  Segons
estimacions pròpies, el VAB  a preus corrents de  la província de Barcelona ha crescut un 1,2% el
2014, fet que contrasta amb el descens del 0,9% registrat l’any anterior. Tant el 2013 com el 2014, el
creixement  estimat  de  la  província  de  Barcelona  ha  superat  en  una  dècima  el  del  conjunt  de
Catalunya, gràcies a la bona evolució de les exportacions i a la recuperació de la demanda interna.

Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial, que  realitza  l’Idescat en col·laboració amb la
Cambra de Barcelona, mostren que l’evolució de la marxa dels negocis ha estat més positiva a la
província de Barcelona que al conjunt de Catalunya per a tots els grans sectors econòmics, excepte
per al sector industrial. La caiguda de la construcció en el sector residencial ha tocat fons el 2014. De
fet,  el  nombre d’habitatges  iniciats  construcció  augmenta gairebé un 40% el  2014,  però  encara  és
només el 4% del que es construïa el 2006.

El balanç turístic del 2014 ha estat molt favorable al conjunt de la província. El nombre de viatgers
en establiments hotelers s’ha incrementat un 2,8% a la marca turística Barcelona, que representa, el
42% del total de viatgers rebuts a Catalunya, però el creixement més importants en termes relatius
s’ha  donat  a  la marca Catalunya Central  (que  inclou  les  comarques  d’Anoia,  Bages,  Berguedà,
Vallès Occidental i Vallès Oriental), on l’augment dels viatgers ha estat del 19,5%. Finalment, a la
Costa de Barcelona  (que  comprèn  l’Alt  Penedès,  el  Baix  Llobregat,  el Garraf  i  el Maresme)  els
turistes han augmentat un 7,5% respecte a l’any anterior.

Tot  i  la bona marxa econòmica d’aquest any, el nombre d’empreses amb assalariats s’ha reduït un
1,6%, fins a les 188.925 empreses, això és 3.000 menys que l’any anterior. Tot i així, la demarcació
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La Memòria Econòmica de Catalunya es
presentarà dimarts

La recerca a la Catalunya Central ha
augmentat els darrers cinc anys tot i la crisi

La Cecot i Banco Santander arriben a un
acord d’assessorament entre empreses

La línia d’atenció a dones en situació de
violència masclista atén prop de 25 trucades
diàries

concentra  el  73,5%  del  teixit  empresarial  de  Catalunya.  Per  contra,  el  nombre  d’empreses
concursades ha experimentat una important disminució respecte al registre del 2013 (del 29,6% en
termes relatius), resultat de la millora del context econòmic.

Les exportacions de béns el 2014 han  tingut un comportament positiu  i  superior al del  conjunt de
Catalunya.  Concretament,  a  la  província  han  augmentat  un  2,7%  respecte  a  l’any  anterior.  Els
productes químics són els de major importància, representen el 26% del total d’exportacions, i han
registrat un augment del 5,8%. La indústria automobilística, i el tèxtil i la confecció són els altres dos
sectors de major  importància,  amb un pes del 15%  i el 9% del  total,  i  creixements  interanuals del
12% i 6%, respectivament. Al seu torn, les importacions han registrat un augment del 8,2%, fet que
constata la intensa recuperació de la demanda interna.

La província de Barcelona compta ja amb gairebé 42.000 empreses exportadores, això representa un
44% més de les que hi havia fa deu anys. Una de cada tres empreses exporta regularment, és a dir ho
ha fet durant quatre anys consecutius. Cal destacar que el nombre d’empreses exportadores regulars
ha augmentat un 8,8% el 2014, fins a les 13.866 empreses. També augmenta el nombre d’empreses
en  tots els  trams d’exportació, però sobretot en creix el nombre d’empreses que exporta menys de
50.000 euros. Això significa que cada vegada hi ha més empreses petites que comencen a exportar.

La bona marxa de l’economia barcelonina ha tingut el seu reflex en l’evolució del mercat de treball.
El nombre d’afiliats creix per primera vegada des de l’inici de la crisi, i ho fa a un ritme del 3,1%,
una  mica  superior  al  del  conjunt  de  Catalunya.  Tots  els  sectors  estan  augmentant  el  nombre
d’afiliats, per tant, cap sector es queda enrere en la recuperació. No obstant això, la gran importància
dels serveis fa que dos de cada nou de cada deu afiliacions netes s’hagin creat en el sector serveis.

Per primer cop des del 2007, el nombre d’aturats registrats ha caigut a la província de Barcelona, i a
més ho ha fet de manera més intensa que al conjunt de Catalunya. Al seu torn la taxa d’atur registral
s’ha  situat  en  el  16,5% a  finals  del  2014,  enfront  del  18,2% d’un  any  abans. Val  a  dir,  però,  que
aquesta continua essent molt superior a la del 2008 (11,8%).

L’evolució de la població durant el 2014 ha estat desigual per comarques. Les caigudes més elevades
s’han donat a la zona mitjana i alta del Llobregat (Berguedà i Bages), amb caigudes de l’1,3% i el
0,7%  respectivament,  i  al  Barcelonès  (0,6%),  que  per  la  seva  importància  quantitativa  és  el
principal factor explicatiu del descens global a nivell provincial. Per contra, la població ha crescut a
les  dues  comarques vallesanes  i  al Maresme,  però  de manera molt minsa. La  població  nascuda  a
Catalunya augmenta a totes les comarques, amb l’excepció del Berguedà. Per contra, les caigudes de
la  població  són  generalitzades  entre  les  persones  nascudes  a  l’estranger,  la més  significativa  s’ha
produït al Bages, on ha disminuït un 5%.

Els afiliats han augmentat a totes les comarques barcelonines. Els creixements més elevats es donen
a Osona (5,2%), al Garraf (4,6%), al Maresme (4,3%) i als dos vallesos (4%). Al Bages el nombre
d’afiliats ha augmentat un 2,7%, situantse en una posició intermèdia. Concretament, al Bages s’han
creat 1.565 llocs de treball el 2014, dels quals 1.188 als serveis (el 74%), 287 s’han creat en el sector
industrial (el 18%) i la resta es reparteix entre la construcció i l’agricultura (57 i 27, respectivament).

La  comarca més  agrícola  és  el Berguedà,  on  el  sector  primari  ocupa  al  14% dels  afiliats. D’altra
banda, les comarques més industrials són Osona, amb una quarta part dels afiliats en aquest sector,
seguida pel Bages, on la indústria pesa el 14% en l’ocupació. El Barcelonès és clarament la comarca
amb un major pes dels serveis (el 86% dels afiliats), mentre que la construcció té un pes relativament
similar a les 11 comarques, representant entre el 1215%, excepte al Barcelonès pel major pes dels
serveis.

El  nombre  d’aturats  registrats  ha  disminuït  de  forma  generalitzada  a  totes  les  comarques.  Els
descensos més  importants  s’han donat  al Berguedà,  a Osona  i  al Vallès Oriental, mentre  que  al
Bages, a l’Alt Penedès i a l’Anoia és on les caigudes de l’atur han estat més moderades, però això
no vol dir que no siguin  importants. Al Bages  el nombre d’aturats disminueix un 6,8% respecte a
l’any  anterior,  situantse  la  xifra  d’aturats  en  14.528  persones  a  final  d’any  (1.060  aturats
menys). Les taxes d’atur van des del 20% a l’Anoia fins al 15% al Barcelonès. El Bages es situa en
una posició intermèdia, amb una taxa d’atur el 2014 del 17,7%, però tot i així és un punt superior a la
mitjana de la província i també del conjunt de Catalunya.

#antiga  #Banco Santander  #Cambra de Comerç de Manresa  #Catalunya  #econòmica  #Edició  #memòria
#publicació  #referència
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entia fa dies en un programa
de ràdio una periodista que
recomanava lectures per va-
cances. I també esmentava al-

gun d’aquells llibres que, segons el seu
criteri, de cap de les maneres hem de des-
tinar a aquest període estiuenc. Un el des-
aconsellava totalment, tant abans com
durant les vacances, no per la qualitat del
llibre sinó per l’ocasió: el moment no li
semblava escaient atès que podia provo-
car una inoportuna sensació d’angoixa i

estrès al lector en aquests dies d’oci. Re-
sulta que dóna consells per superar situa-
cions límit com pot ser l’atac d’un cai-
man, el fet de trobar-se un ós a la munta-
nya, la no obertura d’un paracaigudes en
fer un salt, etc. Segons ella, són consells
molt pràctics però estava segura que una
persona que l’hagués llegit passaria les
vacances patint, conscient que qualsevol
de les eventualitats descrites eren possibi-
litats reals amb què es pot trobar fàcil-
ment.

Potser sí que en la ignorància pots viure
més tranquil, i fins i tot creure’t més feliç,
però hi ha coses i situacions que considero
que val més haver-se plantejat, si entren dins
el que és possible i amb una certa probabi-
litat de donar-se. Tampoc es tracta de viu-
re obsessionat i ser de mena pessimista, però
com tot, cal trobar el punt just de les coses.

Aquesta reflexió és convenient quan tens
alguna responsabilitat directiva. D’entrada
cal saber cap on vas, altrament no pots fixar

un rumb. Malauradament hi ha líders em-
presarials o de l’administració pública que
sols es plantegen anar passant, posició cò-
moda però difícil de mantenir quan vénen
mal dades, i que sovint té com a conse-
qüència una gran pèrdua d’oportunitats. I
si es tenen objectius clars, cal que siguin fo-
namentats i avaluar el cost i l’esforç neces-
saris per assolir-los. Analitzant també les
amenaces més probables i avaluant com
afrontar-les.

Un líder ha de proposar reptes però no ser
quixotesc, ha de ser valent però no incons-
cient, no pot ignorar els riscos. I sobretot ha
de tenir confiança en si mateix, no priorit-
zar el fre als que l’envolten i li poden fer om-
bra. Aquest darrer error és massa freqüent,
tant a l’àmbit públic com al privat; molt pro-
blemàtic i massa complicat de combatre, sol
donar lloc a tics autoritaris en persones que
no saben guanyar-se l’autoritat.

Hi ha una altra pràctica important, sovint
deixada de banda, que consisteix a ser

transparent sobre els riscos, no amagar-los.
Hi ha qui prefereix no parlar-ne, amb la
creença que fent-los palesos desmotivarà el
personal.

Però el resultat és habitualment el con-
trari: obviant-los es fa una demostració de
desconfiança en l’equip. Un líder que no ex-
plica podria ser tolerable per a grups de me-
diocres, mai per a equips amb col·laboradors
de nivell.

Admiro els que proposen reptes engres-
cadors i que poden causar canvis impor-
tants, sempre que ho facin tenint en comp-
te tots els condicionants que he exposat i si-
guin clars amb els riscos. Al món empresa-
rial són líders que solen triomfar tot i que a
vegades s’estavellen, és el que tenen els ris-
cos, mai poden ser controlats del tot; però
amb aquest esperit solen tornar a renéixer
amb nous projectes.

Els que fan por són els visionaris, tant po-
lítics com empresarials, que proposen qui-
meres obviant costos i riscos. Són un perill.

S

iu l’informe Montoro que Ma-
drid és el paradigma del dèficit
fiscal. I rebaixa l’aportació dels
ciutadans catalans al 3,75% del

PIB. Els mateixos que fan màgia de proxi-
mitat amb les balances fiscals, no tenen cap
rubor a reconèixer que Espanya hi perdria
16.000 milions d’euros. Però, fins i tot, dei-
xant a part Madrid, només els territoris que
parlen variants del català tenen dèficit fis-
cal amb l’Estat. Un saldo negatiu conjunt de
-10.222 milions d’euros. L’Estat roba de
mitjana a valencians, mallorquins i catalans
757 euros per habitant, segons el mateix Es-
tat.

L’invent de la Comunitat Autònoma de
Madrid va servir per camuflar la realitat
històrica i immanent que Madrid és la
capital de la Gran Castella, i per augmen-
tar el pes polític castellà en el conjunt del
mapa de l’Espanya autonòmica.

Això ha afavorit el camuflatge estadís-
tic de la concentració del poder econò-
mic. Agafin un compàs, centrat a Barce-

lona, i allarguin-lo fins al punt més dis-
tant de Catalunya, la Val d’Aran. Doncs
bé, agafin el mateix radi de compàs i situ-
ïn-lo a Madrid. Veuran com la mateixa
àrea definida pel compàs comprèn la
quasi totalitat de Castella i Lleó, tota Cas-
tella-la Manxa i més de la meitat d’Extre-
madura.

Si agafem aquesta nova òptica, què ens
apareix? Que com que estadísticament
les perifèries madrilenyes estan per sota
de certs llindars de riquesa, tenen accés
als ajuts extraordinaris de la Unió Euro-
pea i de la caixa de pseudosolidaritat de
l’Estat Espanyol.

En dades de la balança maquillada la
zona d’influència de Madrid rep 7.879
milions d’euros. Que signifiquen uns
1.390 euros per habitant de superàvit,
contra el dèficit de 757 per als qui parlen
català. I això fent trampes!

Madrid aparenta pagar més impostos
perquè la centralització a la capital de
l’Estat de les seus de les companyies
multinacionals, i especialment les del ca-
pitalisme del BOE, fa que empreses que
tenen els seus clients i fins i tot les seves
àrees de producció a la perifèria de l’Es-
tat ingressin els seus impostos a Madrid.
I Espanya a diferència de França no és
només un estat centralista sinó que és un
estat concentrat.

A Madrid hi ha concentrat tot allò que
és nacional: teatre, òpera, museu, etc. etc.

Llavors la comptabilitat que reparteix els
costos d’aquestes instal·lacions i els seus
beneficis proporcionalment als habitants
de tot l’Estat, és de triler de les Rambles.
Perquè: diguin-me quin percentatge de
catalans han estat usuaris o han treballat

mai en alguna d’aquestes instal·lacions?
Doncs, està molt clar que a Madrid amb
aquests càlculs li rebaixen brutalment la
partida d’allò que reben de fet els madri-
lenys en serveis, llocs de treball i activitat
econòmica induïda. Una gran mentida.

D

«Els que fan por són els visionaris, tant polítics com empresarials, que proposen quimeres obviant costos i riscos»

«L’invent de la Comunitat Autònoma de Madrid va servir per camuflar la realitat històrica i immanent que Madrid és
la capital de la Gran Castella, i per augmentar el pes polític castellà en el conjunt del mapa de l’Espanya autonòmica»

LA MENTIDA DE LA BALANÇA FISCAL MAQUILLADA

CONSELLS DE SUPERVIVÈNCIA

Els ministres Luis de Guindos i Cristóbal Montoro i la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría

FERNANDO ALVARADO/EFE

PRESIDENT DE LA CAMBRA
DE COMERÇ DE MANRESA

Pere Casals 

LLETRES DE CANVI

ECONOMIA I EMPRESA

EXCONSELLER DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Josep Huguet

AMB LES GARROFES
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