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Iran: ha nascut una estrella?
«És una societat complexa, te'n pots adonar només passejant pel nord de
Teheran. Tens la sensació d'estar en una altra dimensió de la part alta de
Barcelona al mig del Mitjà Orient»

De tant en tant hi ha països que es posen de moda com a destí d'inversions i objectius de
mercat a explorar. Hi ha com una necessitat no del tot racional de trobar on posar el focus de la
llum, com és el cas de l'Iran. No obstant el país s'ho mereix, però no és que aparegui ara, és que
torna després d'un agreujament de les sancions a principis de la dècada, perquè de sancions
n'hi ha hagut des de que els estudiants varen prendre l'ambaixada americana l'any 79.

Per grandària que no quedi: són 80 milions de persones, la 18a economia mundial, just
després del seu gran rival l'Aràbia Saudita, amb una població jove (el 60% per sota dels trenta), un
18% de la població amb títol universitari (moltes d'elles dones), amb una alta taxa d'atur però menys
que aquí. Iran es troba a la posició 136 en l'índex de "Transparency Internacional" sobre la corrupció
(si el País Valencià fos auditat...), a la 118 del "Doing Business" en facilitat per a fer negocis, i a la
90 en l'índex de Complexitat Econòmica del MIT (Espanya està al 30). I ja forma part d'una cadena
d'acrònims que va començar amb els BRIC i acaba amb la de Next 11.

Les sancions econòmiques han estat efectives, és a dir, són útils. Dificultar les transferències
perquè no estàs al sistema SWIFT, que no es puguin obrir cartes de crèdit als venedors de
maquinària, etc., obliga a tractar amb Bancs de Dubai, de Suïssa, amb gent molt solvent
d'avançada. Sorra als engranatges del comerç, el que vol dir que països amb menys miraments
com la Xina s'han convertit en el seu principal soci comercial. El Banc Mundial atribueix a les
sancions una reculada del 13,5% del PIB del país. Això em dóna la idea de l'efectivitat potencial de
les sancions en altres casos... com l'ús de paradisos fiscals... que no passarà. Però l'eina treballa.
La prova és que ara es descongelen entre 30 i 100 mil milions de dòlars per gastar ja.

L'Iran no és un monocultiu de petroli. De fet, ni tan sols és el que més els interessa donades
les perspectives de preu que hi ha. Però varen arribar a 1,6 milions de cotxes PSA i Renault,
també d'altres, i hi tornaran aviat. Un nivell com el d'aquí. I a més ens compraran avions a dojo
de l'Airbus més gran i del no tan gran, trens de Siemens o del que sigui també. Des de l'estiu de
l'any passat delegacions d'alt nivell de tots els països europeus han trepitjat el país, en Margallo
també. I cada any sens falta les Cambres Catalanes hi han viatjat amb una mitjana de 10
empreses. L'antic COPCA hi tenia una delegació i segur que algú de l'actual administració
catalana ja deu estar estudiant la viabilitat d'obrir-ne una de nova. Analitzant dades
d'importacions i exportacions entre ambdós estats, se'n dedueix força capacitat de creixement en
molts capítols com el de tota classe de maquinària, entre d'altres. Les quotes de participació global
de l'estat espanyol en el comerç global són molt superiors generalment a les que es té amb el tràfic
bilateral amb l'Iran.

És una societat complexa, te'n pots adonar només passejant pel nord de Teheran. Tens la
sensació d'estar en una altra dimensió de la part alta de Barcelona al mig del Mitjà Orient. Com des
del Tibidabo però en gran. I "plurinacional"... com aquí. Àzeris, Perses, Balutxis, Kurds, i tot un
seguit de minories. El mateix Khamenei, líder suprem, és d'ascendència àzeri, com si el Rei fos
català.... I les noies van jugant amb el mocador amunt i avall del cap. Abans la policia els cridava
l'atenció, ara ja no ho crec. Ells diuen que a partir del 5è pis és com a Nova York.

Però has de saber qui és qui i de qui és... Les grans empreses industrials són propietat en molts
casos de fundacions, de l'exèrcit, dels guardians de la revolució. I si són dels guardians, ull que
encara tenen l'ull posat a sobre.
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És una societat oberta. El xiïsme i sobretot el seu clergat són normalment molt més il·lustrats
que els imams educats a través del finançament Saudí. No memoritzen solament l' Alcorà,
l'interpreten, fan exegesis. A la ciutat de Qom pots visitar i asseure't tranquil·lament a l'avantsala
d'una mesquita i veure com la canalla corre, o visitar la tomba d'un sant que és el més semblant
que he vist a Lourdes. I la única recança que tens és la de perdre les sabates. Combinat amb
uns paisatges oberts, de muntanyes pelades i cims nevats, el turisme està gairebé per començar.
No em faria res de tornar-hi.
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La Cambra ensenya com tenir
suport d'Europa per a projectes
d'innovació
En una jornada es van donar a conèixer el programa Horitzó 2020 i la xarxa
Enterprise Europe Network a les empreses del territori

Empreses de la comarca del Bages van conèixer aquest passat dimarts com poden obtenir
suport d'Europa per tirar endavant els seus projectes d'innovació. En una jornada convocada per
la Cambra de Comerç de Manresa i Acció es van donar a conèixer dos instruments que les
institucions europees ofereixen a les petites i mitjanes empreses de tot el continent i als quals les
empreses del territori poden accedir a través de les entitats locals de suport a l'empresa. Es
tracta del programa Horitzó 2020, que financia projectes d'R+D i innovació duts a terme per a
universitats i grups de recerca, grans empreses, associacions d'empreses, pime i administracions
públiques, i la xarxa Europe Enterprise Network (EEN), que reuneix 600 organitzacions
empresarials de 54 països per facilitar el contacte i la cooperació entre les petites i mitjanes
empreses de cadascun dels territoris.
 
La Cambra de Comerç de Manresa, com a membre de la xarxa EEN, és qui ofereix a les
empreses del territori els serveis i els contactes d'aquesta xarxa. La jornada d'aquest dimarts va
comptar també amb la participació del centre tecnològic CTM-Eurecat, que és un altre dels agents
que les empreses locals tenen al seu servei a l'hora d'acompanyar-les en el desenvolupament de
projectes d'R+D que puguin optar a finançament europeu.
 
La sessió va servir per donar a conèixer aquestes dues eines i per remarcar la importància de
l'R+D. En aquest sentit, els ponents van insistir en què hi ha finançament europeu per a projectes
d'excel·lència en R+D i que el simple fet de preparar una proposta ja és positiu per a l'empresa,
ja que implica delimitar un full de ruta en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament de nous
productes i serveis. 
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 El deute públic el desembre
es va incrementar de 2.024
milions respecte al novembre,
fins als 1.069.876 milions. El
nivell de deute sobre el PIB se
situa a l'entorn del 99%, tres
dècimes menys que el 2014

3
L’ENTITATLA XIFRALA TENDÈNCIA

Marcadors
LES DÈCIMES MENYS

DEL DEUTE PÚBLIC
ESPANYOL SOBRE EL

TOTAL DEL PIB

 Espanya va desemborsar
3.196,5 milions d'euros en
ajudes d’estat a la indústria
manufacturera, els serveis,
l'agricultura i la pesca durant
l’any 2014, segons dades
de la CE

3.196,5

ELS MILIONS
DESTINATS PER

ESPANYA A AJUDES
D’ESTAT

 Banc Sabadell ha llançat
Sabadell Wallet, que converteix
els mòbils en un mitjà de
pagament usable a qualsevol
dels establiments d’Espanya
equipats amb un terminal de
punt de venda sense contacte

Banc
Sabadell

LLANÇA UNA
SOLUCIÓ PER

PAGAR A TRAVÉS
DEL MÒBIL

OPERACIÓ TOPOLINO La portaveu de Vitaldent a Madrid, Ana Caspistegui, va afirmar ahir que «participarem
activament amb la Justícia en l'aclariment dels fets». Caspistegui va reiterar que totes les clíniques estan obertes,
«funcionen perfectament» i atenen tots els pacients. A Manresa i Igualada es treballava ahir amb normalitat
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Un grup d’empreses del Bages
van conèixer dimarts com poden
obtenir suport d’Europa per tirar
endavant els seus projectes d’in-
novació. En una jornada convo-
cada per la Cambra de Comerç de
Manresa i Acció, es van donar a co-
nèixer dos instruments que les
institucions europees ofereixen a
les petites i mitjanes empreses de
tot el continent i als quals les em-
preses del territori poden accedir
a través de les entitats locals de su-
port a l’empresa. Es tracta del pro-
grama Horitzó 2020, que finança
projectes d’R+D i innovació duts a
terme per universitats i grups de
recerca, grans empreses, associa-
cions d’empreses, pime i admi-
nistracions públiques; i la xarxa
Europe Enterprise Network (EEN),
que reuneix 600 organitzacions
empresarials de 54 països per fa-
cilitar el contacte i la cooperació
entre les pimes de cadascun dels
territoris.
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Empreses del
Bages coneixen
com obtenir
suport europeu
a la innovació

CatalunyaCaixa concedirà fi-
nançament en condicions espe-
cials per a la incorporació de joves
a les explotacions agràries, per a la
millora de la seva competitivitat,
per a la mitigació del canvi climà-
tic i per a la diversificació agrària.
Aquest finançament respon a l’ad-
hesió de CX com a entitat col·la-
boradora a l’acord amb  el depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació per a la con-
cessió d’ajuts al sector. CX dispo-
sa de 220 oficines agràries, ubica-
des a les comarques on hi ha un
significatiu desenvolupament d’ac-
tivitat agrària. Concretament, a
les Comarques Centrals, l’entitat té
43 oficines d’aquest tipus. Els
clients disposen de l’assessora-
ment expert d’un equip d’espe-
cialistes en activitat agroalimen-
tària. 
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CX finança la
incorporació de
joves a les
explotacions
agràries 

Els sindicalistes coneguts com els
vuit d'Airbus van quedar ahir ab-
solts en el judici per la seva ac-
tuació en la vaga general del 2010,
davant la inexistència de proves
que acreditin la seva culpabilitat en
els aldarulls que es van produir a
la fàbrica d'avions de Getafe.

A Armando Barco i Edgar Mar-
tín, exculpats divendres passat
per la fiscal del judici, es van unir

ahir José Alcázar, Tomás García,
Enrique Gil, Rodolfo Malo, Jeró-
nimo Martín i Raúl Fernández a la
sentència del jutge Abel Téllez. El
titular de la Sala Penal número 1 de
Getafe, Madrid, els va deixar lliu-
res de càrrec per «aplicació del
principi de presumpció d'inno-
cència».

Tot i que la Fiscalia va reduir la
seva petició de pena de vuit anys
i tres mesos inicials a quatre anys
i sis mesos per la comissió de de-
lictes contra els drets dels treba-
lladors, atemptat i lesions, el jutge
indica que no hi ha proves que pu-
guin demostrar la culpabilitat dels
fins avui acusats.

Téllez sí que admet que «van

quedar acreditats els fets que van
motivar el procés», atès que «al-
guns treballadors concentrats a
la porta van començar a entorpir
l'accés a la factoria dirigint insults
als treballadors que no volien se-
cundar la vaga, interceptant vehi-
cles i tirant petards sota els cotxes».
Però no considera que amb això
se'ls pugui condemnar, atès que ni
els policies ni els testimonis els van
reconèixer com a autors durant el
judici i que «en altres proves prac-
ticades a algun dels acusats fins i
tot se'ls atribueixen activitats me-
diadores d'apaivagament».

Amb tot, entre els sindicalistes
absolts queda la sensació que en-
cara resta pendent resoldre els

casos dels tres-cents sindicalistes
que es troben en processos simi-
lars al seu a tot Espanya i a la de-
rogació de l'article 315.3 del Codi
Penal. Aquest article –per l'in-
compliment del qual s'acusava
els vuit d'Airbus d'un delicte con-
tra el dret dels treballadors– casti-
ga els que «coaccionin altres per-
sones a iniciar o continuar una
vaga».  CCOO i UGT van manifes-
tar que la sentència demostra que
els sindicalistes eren innocents i
«desmunta» l'intent de crimina-
litzar el dret de vaga. 

Des de l’àmbit de la política, re-
presentants del PSOE, Podemos i
IU van felicitar-se per la sentència,
que encara pot ser recorreguda.
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’Els vuit d’Airbus’ recorden
que encara falta resoldre
300 casos similars al seu 
a tot l’estat



Absolts tots els sindicalistes acusats pels
incidents a Airbus en la vaga general del 2010

La Policia ha confiscat 1.200.000
euros en efectiu en els escorcolls
practicats en l'operació Topolino
contra la cúpula de la cadena de
clíniques Vitaldent, investigada
per delictes contra la Hisenda Pú-
blica, blanqueig i estafa als fran-
quiciats. Fonts de la investigació
van indicar que, a més d'aquesta
quantitat en metàl·lic, els agents de
la Unitat de Delinqüència Eco-
nòmica i Fiscal de la Policia
(UDEF) van intervenir nombrosos
rellotges de luxe.

El negoci de clíniques dentals va
transmetre ahir un missatge de
tranquil·litat als seus pacients ja
que garanteix la continuïtat de
tots els tractaments, ja que segueix
l'activitat diària de totes les seves
clíniques dentals «al marge» del
procés judicial obert contra la cú-
pula d'aquesta firma. La franquí-
cia manresana de la cadena tam-
bé va declinar ahir a aquest diari
fer cap valoració sobre el cas, però
mantenia la seva activitat amb
tota normalitat. Igual que a la
franquícia d’Igualada, fonts de la
qual van assegurar a Regió7 que

l’afer no interrompria el serveis als
seus clients. «Fa molts anys que
som aquí i la gent ens coneix bé»,
afirmaven les fonts.

La portaveu de Vitaldent a Ma-
drid, Ana Caspistegui, a la porta de
la seu principal de la cadena a a
Las Rozas, va afirmar que «parti-
ciparem activament amb la Justí-
cia en l'aclariment dels fets». Cas-
pistegui va reiterar que totes les clí-

niques estan obertes, «funcionen
perfectament» i atenen tots els
pacients. A més, va dir que l'em-
presa fa 25 anys que treballa amb
«els millors productes i els mi-
llors odontòlegs, que, per des-
comptat, estan degudament col·le-
giats i homologats».

Mentrestant, els tretze arres-
tats dimarts en l'operació, entre ells
el propietari de Vitaldent, Ernesto

Colman, van començar a declarar
davant el jutjat d'instrucció nú-
mero 6 de Majadahonda després
de la denúncia de la Fiscalia Anti-
corrupció per suposats delictes
contra la Hisenda Pública, blan-
queig i estafa a franquiciats. La Fis-
calia parla d'una «organització
criminal» dirigida per Colman,
qui planejava deixar el negoci en
mans d'altres davant la sospita
que les seves pràctiques il·lícites
podien estar sent investigades
després de les denúncies presen-
tades en algunes de les 430 clíni-
ques de la franquícia.

Fonts de la investigació van as-
segurar a Efe que Colman exigia als
seus franquiciats el pagament en
metàl·lic de determinades quan-
titats acordades tots els mesos,
que, com si es tractés d'una caixa
B, no declarava a Hisenda. Colman
ingressava aquests guanys en
comptes bancaris de Suïssa i Lu-
xemburg. Una part d'aquest capi-
tal retornava a Espanya per ser in-
vertit en més d'un centenar d'im-
mobles, finques rústiques i vehi-
cles, de manera que culminava el
procés de blanqueig.
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Confisquen més d'un milió d'euros
en efectiu en els escorcolls a Vitaldent

La cadena, amb franquícies a Manresa i Igualada, garanteix la continuïtat dels tractaments 

Seu de la franquícia manresana de Vitaldent

C. B.
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Iran: ha nascut una estrella?

  Jaume Ferrer, responsable d’Internacionalització de la Cambra de Comerç de Manresa Barcelona   

  

De tant en tant hi ha països que es posen de moda com a destí d’inversions i objectius de mercat a explorar. Hi ha com

una necessitat no del tot racional de trobar on posar el focus de la llum, com és el cas de l’Iran. No obstant això, el país

s’ho mereix, però no és que aparegui ara, és que torna després d’un agreujament de les sancions a principis de la

dècada, perquè de sancions n’hi ha hagut des que els estudiants varen prendre l’ambaixada americana l’any 79.

Per grandària que no quedi: són 80 milions de persones, la 18a economia mundial, just després del seu gran rival

l’Aràbia Saudita, amb una població jove (el 60% per sota dels trenta), un 18% de la població amb títol universitari (moltes

d’elles dones), amb una alta taxa d’atur però menys que aquí. Iran es troba a la posició 136 en l’índex de Transparency

Internacional sobre la corrupció (si el País Valencià fos auditat...), a la 118 del Doing Business en facilitat per a fer

negocis, i a la 90 en l’índex de Complexitat Econòmica del MIT (Espanya està al 30). I ja forma part d’una cadena

d’acrònims que va començar amb els BRIC i acaba amb la de Next 11.

Les sancions econòmiques han estat efectives, és a dir, són útils. Dificultar les transferències perquè no estàs al sistema

SWIFT, que no es puguin obrir cartes de crèdit als venedors de maquinària, etc., obliga a tractar amb Bancs de Dubai,

de Suïssa, amb gent molt solvent d’avançada. Sorra als engranatges del comerç, el que vol dir que països amb menys

miraments com la Xina s’han convertit en el seu principal soci comercial. El Banc Mundial atribueix a les sancions una

reculada del 13,5% del PIB del país. Això em dóna la idea de l’efectivitat potencial de les sancions en altres casos... com

l’ús de paradisos fiscals... que no passarà. Però l’eina treballa. La prova és que ara es descongelen entre 30 i 100 mil

milions de dòlars per gastar ja.

L’Iran no és un monocultiu de petroli. De fet, ni tan sols és el que més els interessa donades les perspectives de preu



que hi ha. Però varen arribar a 1,6 milions de cotxes PSA i Renault, també d’altres, i hi tornaran aviat. Un nivell com el

d’aquí. I a més ens compraran avions a dojo de l’Airbus més gran i del no tan gran, trens de Siemens o del que sigui

també. Des de l’estiu de l’any passat delegacions d’alt nivell de tots els països europeus han trepitjat el país, en

Margallo també. I cada any sens falta les Cambres Catalanes hi han viatjat amb una mitjana de 10 empreses. L’antic

COPCA hi tenia una delegació i segur que algú de l’actual administració catalana ja deu estar estudiant la viabilitat

d’obrir-ne una de nova. Analitzant dades d’importacions i exportacions entre ambdós estats, se’n dedueix força

capacitat de creixement en molts capítols com el de tota classe de maquinària, entre d’altres. Les quotes de participació

global de l’Estat espanyol en el comerç global són molt superiors generalment a les que es té amb el tràfic bilateral amb

l’Iran.

És una societat complexa, te’n pots adonar només passejant pel nord de Teheran. Tens la sensació d’estar en una altra

dimensió de la part alta de Barcelona al mig del Mitjà Orient. Com des del Tibidabo però en gran. I “plurinacional”... com

aquí. Àzeris, Perses, Balutxis, Kurds, i tot un seguit de minories. El mateix Khamenei, líder suprem, és d’ascendència

àzeri, com si el Rei fos català.... I les noies van jugant amb el mocador amunt i avall del cap. Abans la policia els cridava

l’atenció, ara ja no ho crec. Ells diuen que a partir del 5è pis és com a Nova York. Però has de saber qui és qui i de qui

és...

Les grans empreses industrials són propietat en molts casos de fundacions, de l’exèrcit, dels guardians de la revolució. I

si són dels guardians, ull que encara tenen l’ull posat a sobre. És una societat oberta. El xiisme i sobretot el seu clergat

són normalment molt més il·lustrats que els imams educats a través del finançament Saudí. No memoritzen solament l’

Alcorà, l’interpreten, fan exegesis. A la ciutat de Qom pots visitar i asseure’t tranquil·lament a l’avantsala d’una

mesquita i veure com la canalla corre, o visitar la tomba d’un sant que és el més semblant que he vist a Lourdes. I

l'única recança que tens és la de perdre les sabates. Combinat amb uns paisatges oberts, de muntanyes pelades i cims

nevats, el turisme està gairebé per començar. No em faria res de tornar-hi. 
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ontigo empezó todo, Tribunal
Constitucional!» Aquesta és la
frase de la setmana, pronuncia-
da pel President Puigdemont al

Parlament parafrasejant Gerard Piqué. La
decisió del Tribunal Constitucional (TC) a
la qual es referia és naturalment la sentèn-
cia del 2010 sobre l’Estatut, dictada en el
30è aniversari del TC, els mateixos anys
que celebrava Cristiano Ronaldo en la fa-
mosa festa de Kevin Roldán. No és només
aquesta coincidència però la que fa més ro-
dona encara la frase. La configuració en la
mateixa Constitució d’una posició desigual
de les comunitats autònomes i de l’Estat
davant del Tribunal Constitucional en al-
guns aspectes permet afirmar que amb
aquell TC del 1980 també van començar
força coses.

En primer lloc, la Constitució va disse-

nyar una composició del TC que no reflec-
tia el fet autonòmic (no val comptar el Se-
nat a aquests efectes per raons òbvies): dels
12 membres, 4 són designats pel Congrés, 4
pel Senat, 2 del govern central i 2 pel Con-
sejo General del Poder Judicial. I això mal-
grat que ja es preveia que la conflictivitat
competencial Estat-Comunitats autòno-
mes seria una de les matèries principals
que hauria d’abordar, com així ha estat. Per
altra banda, malgrat uns inicis relativament
prometedors –amb juristes de talla com
Tomás y Valiente o Rubio Llorente-, el sis-
tema de designació de magistrats s’ha con-
vertit en un repartiment per quotes dels
dos partits dinàstics que ha desvirtuat l’a-
parença d’òrgan judicial –que no és, mal-
grat el nom– independent i de prestigi. Re-
sultat: pèrdua de confiança en la imparcia-
litat de les seves decisions i interpretació en
sentit restrictiu del model de descentralit-
zació territorial del poder dibuixat per la
Constitució.

En l’avantprojecte de Constitució del
1978 es reconeixia al govern central la po-
testat de vetar les lleis autonòmiques abans
que entressin en vigor, mitjançant un re-
queriment al Parlament autonòmic perquè
reconsiderés la decisió i, en cas que persis-
tís en el manteniment del text inicial, s’exi-
giria la seva nova aprovació per majoria ab-

soluta. Aquesta proposta va desaparèixer
en el text definitivament aprovat de la
Constitució, atès que el control estatal –tot i
que limitat– de la potestat legislativa auto-
nòmica era massa evident. En el seu lloc
van decidir utilitzar el TC per a la feina: l’ac-
tual article 161.2 estableix que la impugna-
ció de normes autonòmiques al TC per
part del govern central suspèn automàtica-
ment la norma recorreguda, suspensió que
el TC haurà de ratificar o aixecar en el ter-
mini de 5 mesos. Així, la suspensió d’entra-
da de la norma autonòmica impugnada té
aparença de decisió judicial, i pot semblar
aliena al govern central.

Però una decisió judicial en relació amb
una suspensió cautelar prèvia a la resolució
sobre el fons de l’assumpte ha de valorar si
la vigència de la norma recorreguda pot
provocar perjudicis de difícil o impossible
reparació: en el cas del TC la simple invo-
cació de l’article 161.2 de la Constitució per
part del govern central implica l’automàtica
suspensió de la norma, sense necessitat de
cap justificació. El supòsit contrari no exis-
teix: en cap cas és possible suspendre la vi-
gència d’una llei estatal que sigui objecte
de recurs. És un mecanisme de control po-
lític estatal disfressat de control judicial,
que mostra la gran desconfiança del cons-
tituent amb les comunitats autònomes, i la

radical desigualtat en què es troben l’Estat i
les CA en un procés que pretén emular els
de la justícia ordinària però sense una de
les seves garanties més essencials: el prin-
cipi d’igualtat de les parts. I així és com va
començar (quasi) tot.

C

«La configuració en la mateixa Constitució d’una posició desigual de les comunitats autònomes i de l’Estat davant del Tribunal
Constitucional en alguns aspectes permet afirmar que amb aquell Constitucional del 1980 també van començar força coses»

amb el tc va començar (quasi) tot

PROFESSOR DELS ESTUDIS D’EMPRESA DEL
CAMPUS MANRESA DE LA UVIC-UCC

David Sanclimens

TRIBUNA
UNIVERSITÀRIA

l sector industrial és bàsic a l’e-
conomia de la nostra comarca,
i s’ha consolidat aquests dar-
rers anys. De tal manera que

pel que fa tant al valor afegit com a l’ocu-
pació és un sector molt més significatiu
per al Bages que per al conjunt de Catalu-
nya. I entre tanta indústria, les que treba-
llen per a l’automoció, proveint els grans
fabricants, hi han assolit un pes molt signi-
ficatiu. A Catalunya l’automòbil és des de
fa anys un dels sectors estratègics. I no
únicament per les rellevants dades econò-
miques, sinó també perquè fa de tractor
en molts aspectes de la nostra economia,

com ara la formació i les infraestructures.
També segueix fent d’estímul a la nostra
capacitat tecnològica, manté viu l’esperit
d’innovació i de millora constant de bona
part del teixit de pimes, i les arrossega a
millorar en productivitat i competitivitat.
En el fons a moltes d’elles els ha permès
internacionalitzar-se de debò. Quant a in-
novació dóna molt joc a les universitats i
centres tecnològics, al marge de centres
propis que les empreses líders tenen ubi-
cats a Catalunya. I en la mesura que van
introduint noves tecnologies als vehicles,
fan que a Catalunya es desenvolupin pro-
veïdors d’alt nivell de capacitats per fabri-
car-ne els components. Reptes com el ve-
hicle elèctric o sense conductor suposen
un gran estímul. Al Bages tenim tot un en-
torn que orbita al voltant de la indústria,
amb un teixit de proveïdors divers i cen-
tres de formació professional que prepa-
ren operaris qualificats i comandaments
intermedis que fan girar la roda cada cop
més competitivament. Però també forma-
ció en gestió, i una universitat tecnològica
que proveeix enginyers de diferents espe-

cialitats per cobrir les creixents exigències
d’innovació i de tecnologies avançades
que les empreses van adoptant.

Que l’oferta formativa local creixi és im-
prescindible, atès que la demanda per co-
brir llocs de treball qualificats augmenta i
el poder d’atracció de talent forà no és su-
ficient. Si no és així, frenarem el potencial
de desenvolupament tecnològic de la nos-
tra indústria i això no ens ho podem per-
metre. Però contràriament a la necessitat
de la indústria, els nostres joves se senten
poc atrets pels estudis clàssics de base tèc-
nica, malgrat que tenen un grau d’inserció
laboral elevadíssim. Sembla que no estan
de moda, no són prou atractius o tenen
fama de difícils. No és un problema local,
passa en general a tot Catalunya.

En aquest context a la UPC-Manresa es-
tem treballant en dues noves iniciatives
engrescadores, lligades al fet de ser una
comarca enganxada a l’automoció, però
que contribuiran a donar també una em-
penta als graus industrials, miners i TIC
actuals. Per una banda, s’està dissenyant
el pla d’estudis d’un nou grau d’automo-

ció, que satisfarà les necessitats d’aquest
sector però que aportarà coneixements
tècnics aplicables també en altres. La se-
gona és la posada en marxa del Formula
Student, un grup d’estudiants que es reno-
va cada curs i que es proposa any rere any
dissenyar i construir un cotxe de carreres
per competir amb altres universitats tec-
nològiques d’arreu del món, com a pràcti-
ca amb un projecte més real que acadè-
mic que està donant resultats formatius
excel·lents en altres centres de la mateixa
UPC. Des del Patronat de la UPC-Manresa
ho impulsem i hi donarem tot el suport.
Ara, hem d’engrescar el món industrial i
les administracions perquè s’hi afegeixin.
I ens ajudin que aquestes iniciatives es
puguin dur a terme aquí, que és on ens
calen.

E

«Que l’oferta formativa local creixi és imprescindible, atès que la demanda per cobrir llocs de treball qualificats augmenta»

enganxats a l’automoció

PRESIDENT DE LA CAMBRA
DE COMERÇ DE MANRESA

Pere Casals

LLETRES DE CANVI
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«Els nostres joves se senten poc
atrets pels estudis clàssics de base
tècnica, malgrat que tenen un grau
d’inserció laboral elevadíssim»

Carles Puigdemont va emular Gerard Piqué

ALBERTO ESTÉVEZ/EFE
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