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I cap a on hem de mirar ara com a àrees geogràfiques d'oportunitat sense que 
aquestes arribin mai a complir la funció que ha fet la Xina els darrers vint i cinc anys? Des 
de països com el nostre, al sud d'Europa, que sense ser una potència tecnològica tampoc 
som uns analfabets, haurem de cercar àrees geogràfiques (és a dir, països però també 
ciutats i les seves conurbacions) on la piràmide de població sigui jove i s'incorpori molta 
gent a l'edat de treballar, on hi hagi un fort procés d'urbanització i un sorgiment pels seus 
estàndards d'una nova classe mitjana, i també un inici d'activitat manufacturera amb cara i 
ulls. I propera logísticament. És a dir, l'Àfrica. 
 
Al continent africà hi ha països com Marroc que ja comencen a fabricar entre 200 i 300 
mil automòbils per any, amb previsions de forts increments. Han entrat a la llista. Hi ha 
països que també comencen a entrar a la llista de productors de confecció tèxtil, com 
Etiòpia i Kenia (per on vàrem començar nosaltres quan els carrers eren plens de canalla i 
no de vells com ara). 
 
Ei, no hi ha cap aposta segura en temps turbulents i no solament pel canvi climàtic, que 
també. Però si no s'espatlla amb guerres i s'assegura un mínim de bon govern (perquè per 
exemple, l'únic país amb llengua castellana té la governança més infame del continent) hi 
ha camp per treballar pel tipus d'empreses i tecnologies que tenim. I amb un parell de 
llengües franques que si no dominem ens ho hem de fer mirar, podem fer un paper no 
menyspreable. I sempre tenint en compte que nosaltres tenim els rellotges però ells tenen 
el temps. 
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La Cambra formarà joves per
treballar al sector del comerç
El curs començarà l'1 d'octubre amb la perspectiva d'inserir-los laboralment per la
campanya comercial de Nadal

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra de Comerç de Manresa (PICE)
disposa d'una nova proposta formativa per a joves que vulguin treballar al sector del comerç. El
curs començarà el proper 1 d'octubre i s'adreça a nois i noies menors de 30 anys que no treballin ni
estiguin estudiant, amb el clar objectiu d'aconseguir la seva inserció laboral en empreses del
sector del comerç en vistes a la campanya de Nadal 2015.

El curs inclou una part de formació troncal pensada per oferir uns coneixements bàsics i necessaris
a l'hora de trobar feina, vàlids per a tothom independentment de la seva experiència laboral i
estudis previs. La formació troncal comprèn formació en TIC, en ocupabilitat i habilitats socials i en
anglès. La segona part del curs és la formació específica per al lloc de treball, i que en aquest cas
serà un curs de qualitat en el servei i l'atenció al client al comerç. Seran 60 hores en què els alumnes
aprendran a relacionar-se amb els clients i a utilitzar tècniques per comunicar-se eficientment
amb ells i fidelitzar-los.

Un cop finalitzat el programa formatiu els participants entraran a formar part d'una borsa de
treball que es posarà a disposició de les empreses del territori que necessitin contractar nous
treballadors. A més, el programa PICE ofereix incentius a les empreses que contractin aquests
joves.

El curs és gratuït i la inscripció estarà oberta fins el dia 25 de setembre. Per a més informació, es pot
trucar al telèfon 93 872 42 22 o bé enviar un correu electrònic a pice@cambramanresa.org.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/54008/cambra/formara/joves/treballar/al/sector/comerc
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El programa de Qualificació i Ocupació de la Cambra formarà
joves per treballar al sector del comerç
El curs començarà l’1 d’octubre amb la perspectiva d’inserirlos laboralment per la
campanya comercial de Nadal.
De: Redacció  

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra (PICE) disposa d’una nova
proposta  formativa  per  a  joves  que  vulguin  treballar  al  sector  del  comerç.  El  curs
començarà  el  proper  1  d’octubre  i  s’adreça  a  nois  i  noies menors  de  30  anys  que  no
treballin ni estiguin estudiant, amb el clar objectiu d’aconseguir la seva inserció laboral
en empreses del sector del comerç en vistes a la campanya de Nadal 2015.

El curs inclou una part de formació troncal pensada per oferir uns coneixements bàsics i
necessaris  a  l’hora  de  trobar  feina,  vàlids  per  a  tothom  independentment  de  la  seva
experiència  laboral  i  estudis  previs.  La  formació  troncal  comprèn  formació  en  TIC,  en
ocupabilitat  i  habilitats  socials  i  en  anglès.  La  segona  part  del  curs  és  la  formació
específica per al lloc de treball, i que en aquest cas serà un curs de qualitat en el servei i
l’atenció al client al comerç. Seran 60 hores en què els alumnes aprendran a relacionar
se  amb  els  clients  i  a  utilitzar  tècniques  per  comunicarse  eficientment  amb  ells  i
fidelitzarlos.

Un  cop  finalitzat  el  programa  formatiu,  els  participants  entraran  a  formar  part  d’una
borsa de treball que es posarà a disposició de les empreses del territori que necessitin
contractar nous treballadors. A més, el programa PICE ofereix incentius a les empreses
que contractin aquests joves.

El  curs  és  gratuït  i  la  inscripció  estarà  oberta  fins  el  dia  25  de  setembre.  Per  a més
informació,  es  pot  trucar  al  telèfon  93  872  42  22  o  bé  enviar  un  correu  electrònic  a
pice@cambramanresa.org.
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Píndoles

El papa Francesc va rebre ahir el president d'Israel,
Reuven Rivlin, i en la reunió es va destacar la necessitat i la
urgència de reprendre les negociacions directes entre
israelians i palestins per arribar a un acord.

El papa Francesc rep el
president d’Israel, Reuven Rivlin
 El president de Rússia, Vladímir Putin, i el seu

homòleg veneçolà, Nicolás Maduro, van acordar ahir a
Pequín coordinar mesures conjuntes per incentivar l'alça
dels preus mundials del petroli, ha informat el Kremlin.

Maduro i Putin acorden
mesures per encarir el petroli


 LA PRECAMPANYA DEL 27-S

El President de la Generalitat, Ar-
tur Mas, va afirmar ahir que no
descarta acudir a la manifestació
independentista de l'avinguda
Meridiana l'11 de setembre per-
què, a diferència d'altres anys, en
aquesta edició és també candidat
a les eleccions catalanes.

En una entrevista a Rac1, Mas va
explicar que en les edicions ante-
riors no ha anat a les manifesta-
cions de la Diada perquè entenia
que havia de preservar el seu rol
institucional i neutral de presi-
dent, però que aquest cop es dóna
una «circumstància diferent» per-
què és candidat electoral.

«No ho tinc decidit, encara no,
però no ho descarto», va afegir el
líder de CDC i número 4 de la llis-
ta Junts pel Sí.

El president català va reiterar
que ell serà el president si Junts pel
Sí té la majoria al Parlament. Pel
que fa al full de ruta independen-
tista, va admetre que li «encanta-
ria» si des de l'Estat, després de les
generals, es proposés un «refe-
rèndum vinculant», encara que és
una «possibilitat remota», però
en tot cas va indicar que abans hi
hauria d'haver una majoria del sí
a la independència en les catala-
nes del 27-S.

Mas va afirmar que la declara-
ció unilateral d'independència és
«un últim recurs que no contem-

plo com una prioritat en absolut»,
però el que tampoc és «admissi-
ble», va puntualitzar, és que l'Estat
no vulgui parlar amb Catalunya si
hi ha una majoria favorable a la in-
dependència. El president català va
admetre també una «gran decep-
ció» per l'article de l'expresident del
govern Felipe González al País.

El primer secretari del PSC i
candidat a la presidència de la

Generalitat, Miquel Iceta, va as-
segurar que el que és «normal» és
que Mas vagi a la manifestació de
la Diada, però «en quarta fila, com
correspon al quart candidat» de
Junts pel Sí.

Iceta va fer aquestes declara-
cions en la presentació del seu lli-
bre Icetadari. Paraules per al dià-
leg, un directori de conceptes re-
lacionats amb la història de Cata-

lunya, ordenats per ordre alfabè-
tic.

Segons va assegurar Iceta és
«normal» que Mas vagi a la mani-
festació perquè, segons la seva
opinió, «fa temps que ha deixat de
ser el president de tots els catalans,
perquè ha assumit un projecte
independentista i el normal és
que a una manifestació indepen-
dentista hi pugui anar».

EFE | BARCELONA

Mas no descarta anar a la Via de la
Diada perquè ara també és candidat

Iceta considera «normal» que el President participi a la manifestació però a la «quarta fila»

LA MANIFESTACIÓ DE LA DIADA El President de la Generalitat, Artur Mas, va assegurar ahir que encara no té
decidit si participarà a la Via Lliure de la Diada de l’11-S a la Meridiana de Barcelona. Segons va dir ell mateix,
aquesta vegada és diferent de les manifestacions anteriors perquè ara és candidat

4

Espadaler considera «simplista»
ubicar la seva llista en el no

El cap de llista d'Unió per a les
eleccions catalanes, Ramon Es-
padaler, va acusar el President ca-
talà, Artur Mas, de caure en un
«simplisme empobridor» quan va
alertar que tots els vots que no va-
gin a Junts pel Sí seran comptabi-
litzats en el còmput del «no» a la in-
dependència.

Des de Reus, abans de mante-
nir una reunió amb empresaris, Es-
padaler va retreure a Mas que di-

mecres passat, al Parlament de
Catalunya, avisés que la nit del 27
de setembre cada vot que no vagi
a la seva candidatura serà comp-
tat, pels contraris a la indepen-
dència, com un «no».

Espadaler es va mostrar molest
amb aquesta anàlisi que va fer el
President català, perquè «empo-
breix la qualitat democràtica» i
suposa una «falta de respecte per
a la diversitat de parers en aquest
país».

EFE | REUS

El candidat del PPC a la presi-
dència de la Generalitat, Xavier
García Albiol, va reclamar ahir
«sinceritat» al President de la Ge-
neralitat, Artur Mas, davant la in-
vestigació judicial sobre pre-
sumptes comissions il·legals a
CDC, i li va retreure que culpi
dels escorcolls «poders ocults» a
Madrid. El candidat dels populars
va lamentar, en declaracions als
periodistes a Blanes, que Mas,
president de CDC, al·legui que
no porta les finances del seu par-
tit, i que culpi l’espectacle medià-
tic que van generar els escorcolls
de la Guàrdia Civil de divendres
passat a «poders» de l'Estat.

EFE | BARCELONA

Albiol retreu al
President que
atribueixi la culpa
a «poders ocults»

La candidata de Ciutadans a les
eleccions del 27-S, Inés Arrimadas,
va criticar que el President de la
Generalitat, Artur Mas, fes de
«pseudocandidat» en la seva com-
pareixença de dimecres al Parla-
ment, i el va avisar que una can-
didatura unitària per a les generals
«no és seriosa». Arrimadas i re-
presentants de Societat Civil Ca-
talana es van reunir ahir al Parla-
ment per analitzar la situació de
Catalunya, quan falta just una set-
mana perquè arrenqui la campa-
nya de les eleccions autonòmiques
del 27 de setembre.

EFE | BARCELONA

Arrimadas critica
que Mas fes de
«pseudocandidat»
al Parlament

ACN

Les 13 Cambres de comerç catalanes, entre elles, la de Manresa; i un total de 17 patronals i entitats empresarials,
entre elles, Pimec i Cecot, van mostrar ahir el seu suport al dret de Catalunya a decidir el seu futur polític davant la
cita electoral del 27-S. En un acte celebrat a pocs dies de l'arrencada de la campanya electoral, aquestes entitats van
fer públic un manifest on expressen el seu «suport incondicional al procés iniciat» pel Parlament català, «avalat per
un àmplia majoria dels seus diputats». A l’extrem dret de la imatge, el president de la Cambra de Manresa, Pere Casals.



Cambres de Comerç i 17 patronals donen suport al dret a decidir
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Catalunya es va situar, el segon
trimestre de l’any, com la tercera
comunitat de l’estat amb més ex-
ecucions hipotecàries, amb un
total de 4.698, només per sota
d’Andalusia (8.436) i la Comunitat
Valenciana (4.967). Amb tot, el
nombre d’habitatges embargats
va caure el 18,7% respecte del
mteix període de l’any anterior. De
les 4.698 certificacions per execu-
cions hipotecàries a Catalunya,
3.246 van correspondre a habitat-
ges. D’aquestes, 2.188 van ser de
persones físiques, i 1.058, de per-
sones jurídiques. Del total, no-
més 82 van correspondre a finques
rústiques. Quant als habitatges,
dels 3.246, un total de 214 eren
nous.

En el conjunt de l’estat, els em-
bargaments d'una propietat per a
la venda després de l'impagament
d'una hipoteca, coneguts com a ex-
ecucions hipotecàries, van dismi-
nuir el 12,5% en el segon trimestre
de l'any en comparació del mateix
període del 2014, fins a situar-se en
28.925. Segons les dades publica-
des ahir per l'Institut Nacional
d'Estadística (INE), les execucions
hipotecàries també van caure res-
pecte al trimestre anterior, gairebé
la meitat que en comparació in-
teranual, el 6,5%.

De totes les propietats embar-
gades, 8.675 eren l'habitatge ha-
bitual dels propietaris, el 10,2%
menys que un any abans.

Prenent com a referència els
18.360.000 d'habitatges familiars
que existien a l’estat al tancament
del segon trimestre del 2015, (con-
cretament, 18.367.200) el 0,047%
d'aquests va iniciar una execució
hipotecària en el segon trimestre
d'aquest any. Així mateix, les da-
des mostren que les execucions hi-
potecàries sobre habitatges con-
centren el 59,6% del total.

Per al director del gabinet d'es-
tudis de pisos.com, Manuel Gan-
darias, «el risc de les famílies de ser
desnonades del seu habitatge es
continua reduint», ja que «l'esta-
dística d'execucions hipotecàries,
pas previ al llançament, segueix
deixant percentatges esperança-

dors». Gandarias afegeix que «no
totes les execucions d'hipoteca
que s'inicien eliminen el llança-
ment dels seus propietaris», però
encara estem en «nivells impor-
tants, cosa que fa que es mantin-
gui l'atenció i la preocupació en un
tema d'interès i repercussió social».
Les execucions hipotecàries sobre
habitatge habitual es refereixen a
vuit de cada deu casos a persones
físiques, un aspecte que crida a la
reflexió i al desenvolupament de
mesures que minimitzin l'impac-
te dels desnonaments, assegura
aquest expert, que afegeix que «el
desitjable seria que el 2015 les ex-
ecucions seguissin decreixent», i es
mostra convençut que ocorrerà
d’aquesta manera.

El període clau: 2005-2008
Pràcticament dues de cada tres ex-
ecucions corresponen a préstecs
sobre habitatge constituïts entre el
2005 i el 2008, anys en què els pre-
us de compra eren alts, però el crè-

dit fluïa sense cap problema.
El 30% del total d'execucions hi-

potecàries són habitatges habitu-
als de persones físiques; el 21,1%
corresponen a habitatges de per-
sones jurídiques, i el 8,5%, a altres
habitatges de persones físiques.

Per la seva banda, les execu-
cions hipotecàries de locals, ga-
ratges, oficines, trasters, naus, edi-
ficis destinats a habitatges, altres
edificis i aprofitaments urbanístics,
van representar el 31,2% del total.

Segons es desprèn d'aquestes
dades, de tots els embargaments
que es van dur a terme entre l’abril
i el juny, el 86,5% va correspondre
a habitatges usats, i el 13,5%, a ha-
bitatges nous.

Les execucions hipotecàries so-
bre aquestes últimes es van redu-
ir el 14,1% en comparació inter-
anual, mentre que les que van
afectar habitatges usats van baixar
el 9,9%.

Pel que fa a l'antiguitat de la hi-
poteca que pesava sobre l'habi-

tatge embargat, les dades de l'INE
mostren que el 21,9% de les ex-
ecucions hipotecàries iniciades
corresponen a hipoteques consti-
tuïdes el 2007; el 15,6%, a l'any
2006, i el 12%, a les del 2008.

El període 2005-2008 concentra,
per la seva banda, el 60,9% de les
execucions hipotecàries que es
van iniciar en el segon trimestre del
2015.

Per comunitats autònomes, el
nombre menor d'execucions hi-
potecàries sobre tot tipus de fin-
ques va recaure a la Rioja, amb 93,
Navarra, amb 146, i el País Basc,
amb 162. 

En el cas d'execucions hipote-
càries sobre habitatges, Andalusia
va tornar a encapçalar la llista,
amb 4.676; seguida de Catalunya,
amb 3.246; i la Comunitat Valen-
ciana, amb 3.080. Per contra, les
que menys embargaments d'a-
quest tipus van registrar van ser la
Rioja, amb 51; el País Basc, amb 93;
i Navarra, amb 105.

REDACCIÓ/EFE | MANRESA

Catalunya va registrar 4.700 execucions
hipotecàries el segon trimestre de l’any

El nombre d’habitatges embargats cau el 18,7% al Principat en un any, segons les dades de l’INE
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 La confiança dels
consumidors espanyols va pujar
a l'agost tres dècimes fins a
aconseguir 105,9 punts, un nou
màxim en la sèrie, d'acord amb
l'Indicador de Confiança del
Consumidor (ICC). 

105,9
LA DADA PÚBLICALA TENDÈNCIAEL REGISTRE

Marcadors
AUGMENTA LA

CONFIANÇA DELS
CONSUMIDORS

 Els preus de la gasolina de
95 octans i del gasoil
d'automoció han accentuat la
seva caiguda, amb descensos
del 3,97% i del 3,04%,
respectivament, en relació amb
la setmana passada.

3,97%
LA CAIGUDA DEL

PREU DE LA
GASOLINA DE 95

 La recaptació de l'Agència
Tributària va augmentar el 5%
els vuit primers mesos de l'any,
respecte al mateix període de
l'any anterior, va anunciar ahir
el ministre d'Hisenda, Cristóbal
Montoro.

5%
RECAPTACIÓ DE

L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI I LA BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA Pràcticament dues de cada tres
execucions immobiliàries registrades en el segon trimestre de l’any corresponen a préstecs sobre habitatges
constituïts entre el 2005 i el 2008, anys en què els preus de compra eren alts, però el crèdit fluïa sense problema

4

Les granges Emprius Camaret
(de SAT Casas, a Montclar), Tor-
remagra-Nutrex Pinsos (Collsus-
pina) i Marganell (de Pinsos Grau,
a Marganell) han estat nominades
als premis Porc d’Or. Emprius Ca-
maret i Marganell ho estan en
dues categories, mentre que Tor-
remagra ho està en una. En con-
junt, les granges catalanes encap-
çalen un any més la llista de no-
minacions de la XXII edició dels
Porc d'Or. Catalunya acumula 46
nominacions repartides en un to-
tal de 35 explotacions, que opten
als 45 premis en les categories de
nombre de garrins deslletats per
truja de baixa (LDCB), producti-
vitat numèrica (PN) i taxa de parts
(TP). La demarcació de Barcelona
engloba la gran majoria d'aques-
tes nominacions, amb 31 candi-
datures; seguida de la de Lleida,
amb 10 nominacions; la de Tarra-
gona, amb 3; i les comarques de
Girona, amb 2 nominacions. 

REDACCIÓ/ACN | MANRESA

Tres granges
de la Catalunya
Central,
nominades
al Porc d’Or

El Programa Integral de Quali-
ficació i Ocupació de la Cambra de
Comerç de Manresa (PICE) pro-
posa un nou curs que començarà
l’1 d’octubre i que s’adreça a me-
nors de 30 anys que no treballin ni
estiguin estudiant, amb l’objec-
tiu d’inserir-los en empreses del
sector del comerç en vistes a la
campanya de Nadal 2015.

El nou curs inclou una part de
formació troncal (TIC, ocupabili-
tat i habilitats socials i anglès), i una
altra de formació específica per al
lloc de treball. En total seran 60 ho-
res, en què els alumnes aprendran
a relacionar-se amb els clients i a
utilitzar tècniques per comuni-
car-s’hi i fidelitzar-los.

Un cop finalitzat el programa,
els participants formaran part d’u-
na borsa de treball que es posarà
a disposició de les empreses del
territori.

REDACCIÓ | MANRESA

El programa de
Qualificació i
Ocupació de la
Cambra forma
joves per al comerç

comunicacio@catpress.cat - 04/09/2015 08:13 - 178.23.208.155
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El programa de Qualificació i Ocupació de la
Cambra forma joves per al comerç
04.09.2015 | 00:00

REDACCIÓMANRESA El Programa Integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra de Comerç de
Manresa (PICE) proposa un nou curs que començarà l'1 d'octubre i que s'adreça a menors de 30 anys
que no treballin ni estiguin estudiant, amb l'objectiu d'inserirlos en empreses del sector del comerç en
vistes a la campanya de Nadal 2015.
El nou curs inclou una part de formació troncal (TIC, ocupabilitat i habilitats socials i anglès), i una altra
de formació específica per al lloc de treball. En total seran 60 hores, en què els alumnes aprendran a
relacionarse amb els clients i a utilitzar tècniques per comunicars'hi i fidelitzarlos.
Un cop finalitzat el programa, els participants formaran part d'una borsa de treball que es posarà a
disposició de les empreses del territori.
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Els empresaris catalans refermen el seu suport
incondicional al procés endegat pel Parlament
Van omplir la Pedrera

Més de 200 persones representatives de les principals institucions empresarials catalanes refermen a
La Pedrera  el seu “suport incondicional al procès endegat pel Parlament”  demanant  que es
respecti la voluntat del poble de Catalunya.

Les 30 entitats empresarials signants i adherides que subscriuen el Manifest del Far --signat el 8
maig de 2014 al  Far de Sant Sebastià--  s’han tornat a comprometre a “respectar la  decisió que
prengui el poble de Catalunya i fer--hi costat, sigui quina sigui” i “adaptar l’actuació de les nostres
empreses a aquesta voluntat de manera que puguem continuar contribuint al progrés  i al benestar
de  la  nostra societat”.

L’acte ha comptat amb una “fila zero” formada per la Presidenta del Parlament, Núria de Gispert,
els expresidents Joan Rigol i Ernest Benach, i els presidents de les organitzacions empresarials i
cambres signants del Manifest, és a dir, totes les cambres catalanes i les patronals, llevat de Foment,
tot i ser presents diverses divisions territorials que aquesta patronal té.

El  periodista  José Antich va ser l’encarregat  de conduir  l’acte,  que va començar amb una taula
rodona sobre “Reptes i oportunitats de futur de l’economia catalana”, que es va iniciar amb la
participació dels economistes Joan B. Casas, Jordi Galí, Miquel Puig i Xavier Sala i Martín. Tots
ells van coincidir en dir que un estat independent per a Catalunya no només és viable econòmicament
sinó  que  és  una  operació  en  què  el  país  hi  sortiria  guanyant.  En  aquest  sentit  Joan  B.  Casas
comentava que “El repte és gran, però la distància entre allò que som i allò que podríem ser fa que
valgui la pena” perquè segons va dir “el conjunt de les finances catalanes donarien una situació
privilegiada […] i la qualificació del rating català estaria, com a mínim, com la del País Basc, sense
cap problema d’accés als mercats”.

Al seu torn Jordi Galí defensava que “el dèficit inversor de l’Estat a Catalunya ha estat altament
nociu per al creixement de l’economia catalana” i segons els seus propis càlculs, ha demostrat que
“el  PIB català seria un 3% superior si  les inversions de l’Estat a Catalunya haguessin  estat  a
l’altura de l’aportació catalana al PIB espanyol durant els últims deu anys. O un 5% superior si
aquest nivell d’inversió s’hagués realitzat durant els darrers vint anys”.
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El Govern i el Parlament presenten els actes
d’una Diada que té la cultura com a eix
principal

Ja s’han presentat les 43 candidatures per
concórrer en les eleccions

Governació demana allargar el termini del vot
per correu a la Junta Electoral Central

PIMEC valora la llei de simplificació de
l’activitat administrativa de la Generalitat i
dels governs locals

“Encara  que  els  catalans  volguéssim  sortir  de  la  UE  no  ens deixarien.  Perquè  són  tants  els
interessos, sobretot industrials, però també financers, interessats a fer que continuem dins aquest
mercat, que és segur que continuaríem dins” va afirmar Miquel Puig  mentre que Xavier Sala i
Martín desmuntava el mite de David i Goliat i concloïa que més enllà de les aparences pròpiament
dites, ni l’estat espanyol és tan fort ni Catalunya tan feble: “Molt sovint el que sembla poderós no ho
és tant. L’estat espanyol és extraordinàriament dèbil per culpa dels dirigents polítics que tenen. […]
Catalunya té grans fortaleses, com la força empresarial i la    vitalitat   econòmica,   que    no    té   
cap    possibilitat   de    desaparèixer   si   Catalunya s’independitza. La gran fortalesa de Catalunya
en aquesta lluita de desiguals, la gran força, és la il·lusió“.

El vicepresident del Consell  de Cambres de Catalunya,  i  en representació d’aquesta institució,
Domènec Espadalé, va dir després de la lectura del Manifest del Far que “els empresaris defensen
la via del diàleg amb l’Estat espanyol com la millor via” però va reconèixer que era un gest que
“requereix  voluntat  per  ambdues  bandes”  i  per  part  de  l’Estat  espanyol   “fins  ara  no  s’ha
manifestat”.

Al seu torn, el President de Cecot, Antoni Abad afegia que “A Espanya no es dialoga des de la
transició i això perjudica greument el funcionament de l’economia” i afirmava que els empresaris de
Catalunya “fa dècades que plantegen la necessitat de comptar amb un estat homologable. Cal re--
-fundar l’Estat o fundar un nou estat”. Segons el President de  Cecot, “els empresaris no tenen por
de la democràcia, sinó de la ignorància i de la intolerància.”

El  President  de  FemCAT,  Ramon Carbonell,  que va  parlat  de  la  “bona salut” de  l’economia
catalana, comentava que “les decisions en el món empresarial, tant a les nostres empreses com a les
multinacionals,  no es prenen per criteris polítics sinó de racionalitat  econòmica”. Carbonell  ha
manifestat que “la decisió del poble de Catalunya no només s’ha de respectar perquè és de rigor en
democràcia, sinó que no va associada necessàriament a cap risc econòmic o empresarial, en un
sentit ni en altre” i assegurava que els empresaris el 28 de setembre seguiran treballant, sigui quin
sigui el resultat de les eleccions.

En  aquest  sentit,  el  President  de  Pimec,  Josep González,  senyalava  que  “el  proper  dia  27  de
setembre volem unes eleccions tranquil·les”, refermant-se en la voluntat dels empresaris en el dret a
decidir i afegia que “no entenem tantes pors, temors i incidències, rebutgem les comparacions, sense
sentit,  que  hem  hagut  de  sentir  aquests  últims  dies; tampoc  entenem  com  algunes  entitats
s’atreveixen a dir als empresaris què han de fer o dir als seus treballadors“.

Finalment, Domènec Espadalé va ser l’encarregat en nom de totes les entitats signants i adherides,
de lliurar el Manifest del Far a la Presidenta del Parlament, Núria de Gispert, qui va aprofitar per
agrair públicament el  suport  de l’empresariat  català “perquè hi ha moments en què és necessari
arriscar--se, ser generosos, i avui els empresaris han estat clars”.

Segons Núria de Gispert, “hi ha un moment en què cal deixar de banda les ambigüitats, el sí però
no o el no però sí. És un moment de blanc o negre, encara que a alguns no els agradi gaire, i un
manifest com el del Far és d’agrair profundament“.

#empresaris  #la pedrera  #Manifest del Far  #Parlament  #patronals
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