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Curs gratuït per a joves que vulguin
aprendre a fer de soldadors
El curs començarà el 19 de setembre i inclou pràctiques en empreses i borsa de
treball

La Cambra de Comerç de Manresa i el Centre de Formació Pràctica tenen obertes les inscripcions
per al curs de Soldadura que s'iniciarà el 19 de setembre i que pretén que joves sense feina es
formin per treballar com a soldadors en empreses industrials de la comarca. El curs és gratuït i
s'adreça a menors de 30 anys que en els darrers sis mesos no hagin treballat ni estudiat. Un cop
acabat el curs, s'inclou els participants en una borsa de treball de la que poden disposar totes les
empreses del territori que necessitin incorporar nous professionals.

En aquesta ocasió, la Cambra ha sumat esforços amb el Centre de Formació Pràctica (CFP), referent
a la comarca en formació per al sector industrial, per oferir un curs que s'ajusti a les demandes de
professionals per part de les empreses del territori. El curs començarà amb 65 hores de formació en
ocupabilitat i habilitats socials, en què es donarà als participants eines que els permetin apropar-
se a les empreses amb confiança i desenvolupar-se correctament en el lloc de treball.
Seguidament s'impartiran, a les instal·lacions del CFP, 60 hores de formació en soldadura, en què
els alumnes aprendran les diferents tècniques des d'un punt de vista molt pràctic i aniran avançant
en funció de la seva evolució individual.

Aquesta proposta formativa forma part del programa PICE (Programa Integral de Qualificació i
Ocupació) que impulsen les Cambres a nivell de tot l'estat amb l'objectiu de lluitar contra l'atur
juvenil. En el marc d'aquest programa la Cambra ha ofert cursos de diferents temàtiques, sempre
tenint en compte les necessitats de les empreses del territori. 
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 Espanya va deixar de
recaptar en ingressos de l'IVA
durant l'any 2014 6.214
milions, el que va suposar
perdre el 8,8% de la quantitat
total prevista, segons dades de
la Comissió Europea 

6.214
EL SECTORLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
ELS MILIONS NO

INGRESSATS PER IVA
DURANT EL 2014

A ESPANYA

 La despesa en roba infantil 
a Espanya va ser de 1.764
milions d'euros el 2015, el
5,11% inferior al
desemborsament de l'any
anterior i el 28,87% per sota
del del 2009 

29%
LA CAIGUDA EN LA
DESPESA DE ROBA

INFANTIL DES DE
L’INICI DE LA CRISI

 Els turistes estrangers van
gastar 9.511 milions d'euros a
Catalunya els set primers
mesos del 2016, el 2,9 % més
que el mateix període de l'any
anterior, i és la comunitat de
l’estat on més es va gastar 

Turisme

ELS ESTRANGERS
GASTEN 9.511

MILIONS A
CATALUNYA

ELS AJUTS A LA BANCA A través del FROB, s’han aportat als processos de reestructuració del sistema bancari
espanyol fons públics i ajudes financeres en diverses formes de capital per un import de 53.553 milions d’euros, si
es tenen en compte els 2.250 milions d'euros facilitats pel Fons de Garantia de Dipòsits (FGD)
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L’estat espanyol ha aportat des
del 2009 un total de 51.303 milions
d’euros al rescat del sector banca-
ri dels que se n’han recuperat
2.686 milions, poc més del 5%,
segons les dades que va facilitar el
Banc d’Espanya dimarts. A través
del Fons de Reestructuració Or-
denada Bancària (FROB), s’han
aportat als processos de reestruc-
turació del sistema bancari espa-
nyol fons públics i ajudes finan-
ceres en diverses formes de capi-
tal per un import de 53.553 milions
d’euros, si es tenen en compte els
2.250 milions d'euros facilitats pel
Fons de Garantia de Dipòsits
(FGD), suportat pel propi sector
bancari. Així mateix, el FROB ha
atorgat diverses garanties al com-
prador en les vendes d’entitats,
entre les que destaquen els es-
quemes de protecció d'actius
(EPA). La pèrdua esperada, a 31 de
desembre del 2015, dels EPA arri-
bava als 918 milions d'euros.

El Banc d’Espanya recorda en el
seu comunicat que totes les ajudes
van ser acordades d'acord amb els
criteris establerts per la Comissió
Europea en matèria de compe-
tència i van estar sotmeses a la seva
aprovació. En total, des del maig
del 2009, les ajudes financeres
compromeses en diverses formes
de capital ascendeixen a 61.495
milions d'euros, dels quals 53.553
han estat aportats pel FROB i 7.942
milions han estat aportats per la in-

dústria a través del FGD. Actual-
ment s'han recuperat 2.686 mi-
lions, i queden en poder del FROB
les participacions a Banc Mare
Nostrum i BFA (Bankia), així com
les obligacions convertibles cor-
responents a Banc CEISS i Banc
Grup Caixa 3 per un total de 991
milions d'euros. A aquestes xifres
caldria sumar els 1.304 milions
d'euros obtinguts de la desinversió
de BFA a Bankia.

En segon lloc, el FGD va establir
un procediment per dotar de li-
quiditat, és a dir, adquirir als teni-
dors minoristes les accions no co-
titzades d'entitats controlades pel
FROB rebudes en el marc dels
processos de conversió d’instru-
ments híbrids en capital. Els fons
compromesos pel FGD en aques-

ta actuació van ser 1.803 milions
d'euros. El FGD ha venut la totali-
tat d'aquestes accions, i ha rebut
per elles un import de 673 milions
d'euros.

El tercer grup d'ajudes fa refe-
rència als avals concedits per l'es-
tat a entitats de crèdit i a les ga-
ranties atorgades al comprador
en les vendes d'entitats, fona-
mentalment, els esquemes de pro-
tecció d'actius.

Pel que fa als avals concedits per
l'estat a les entitats, ascendeixen a
un import total de 110.895 mi-
lions d'euros. S’ha continuat el
seu procés de cancel·lació i a 28 de
juny del 2016 s'havien tornat avals
per valor de 109.836 milions, el 99%
dels concedits, després dels ven-
ciments de les corresponents emis-

sions.
Dels 2.686 milions recuperats

per a les arques de l’estat, 977 mi-
lions d'euros corresponen a Cai-
xaBank en una operació de l'abril
del 2013, procedents de les ajudes
rebudes per Banca Cívica abans de
la seva integració a l’entitat cata-
lana. El FROB també ha obtingut
782 milions per la venda de la
seva participació a Catalunya Banc
i 712 milions per la venda de la par-
ticipació a NCG (més 71 milions
d'una venda realitzada el 2012). Un
total de 124 milions d'euros han es-
tat amortitzats anticipadament
per Liberbank en una emissió d'o-
bligacions convertibles i 20 milions
d'euros d'una amortització parcial
per Ibercaja Banc d'una emissió
d'obligacions convertibles.
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L’estat només ha recuperat el 5% dels
diners del rescat del sector bancari

Dels 51.303 milions de diner públic injectats a la banca només n’han retornat 2.686

L’estat va injectar a CatalunyaCaixa més de 12.000 milions d’euros
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La Cambra de Comerç de Man-
resa i el Centre de Formació Pràc-
tica tenen obertes les inscripcions
per al curs de Soldadura que s’i-
niciarà el 19 de setembre i que pre-
tén que joves sense feina es formin
per treballar com a soldadors en
empreses industrials de la co-
marca. El curs és gratuït i s’adreça
a menors de 30 anys que en els
darrers sis mesos no hagin treba-
llat ni estudiat. Un cop acabat el
curs, s’inclou els participants en
una borsa de treball de la que po-
den disposar totes les empreses del
territori que necessitin incorporar
nous professionals.

El curs començarà amb 65 ho-
res de formació en ocupabilitat i
habilitats socials, en què es dona-
rà als participants eines que els
permetin apropar-se a les empre-
ses amb confiança i desenvolupar-
se correctament en el lloc de tre-
ball. Seguidament s’impartiran, a
les instal·lacions del CFP, 60 hores
de formació en soldadura, en què
els alumnes aprendran les dife-
rents tècniques des d’un punt de
vista molt pràctic i aniran avançant
en funció de la seva evolució in-
dividual.
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Cambra i CFP
comencen un
curs gratuït de
soldadura
per a joves 

FACUA-Consumidors en Acció
ha detectat diferències de fins al
76% (2,50 euros per litre) en el preu
de l'oli d'oliva verge de la mateixa
marca en funció de l'establiment
on es vengui i de fins al 126%
(2,76 euros) entre la marca més
cara i la més econòmica d'oli d'o-
liva suau. L'associació ha reclamat
al govern i les comunitats que fa-
cin inspeccions sobre les qualitats
de les diferents marques d'oli d'o-
liva per verificar que s'ajusten al
seu etiquetatge. Inspeccions que
també ha demandat sobre els pre-
us, ja que en determinats casos,
grans superfícies comercials uti-
litzen l'oli d'oliva com a producte
ganxo incorrent a pràctiques il·le-
gals de vendes a pèrdues.
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El preu de l'oli
d'oliva varia
el 76% entre
establiments

Catalunya registra gairebé 2.000 execucions
hipotecàries durant el segon trimestre de l’any

El nombre d’execucions hipo-
tecàries inscrites i registrades du-
rant el segon trimestre del 2016 a
Catalunya ha arribat a les 1.999, se-
gons va publicar ahir l’INE. La
majoria d’aquestes execucions
han estat sobre habitatges de per-
sones físiques (1.556), mentre que
s’han donat 443 execucions d’ha-
bitatges de persones jurídiques.

Al conjunt de l’estat, s’han ins-
crit als registres de propietat un to-
tal d’11.940 execucions hipotecà-
ries sobre habitatges, de les quals
8.050 han estat sobre habitatges de
persones físiques i 3.890 sobre
habitatges de persones jurídiques.

Segons les dades de l’Institut
Nacional d’Estadística, el 59,4%
de les execucions hipotecàries ini-
ciades al conjunt de l’estat sobre

habitatges correspon a hipote-
ques constituïdes entre el 2005 i el
2008.

Puja el preu de l’habitatge
El preu de l’habitatge al conjunt de
l’estat ha augmentat el 7,99% en-
tre el primer semestre del 2015 i el
mateix període del 2016, segons el
XIII Informe sobre el mercat de
l’habitatge de Tecnocasa i la Uni-

versitat Pompeu Fabra.
El catedràtic d’Economia de la

UPF i coordinador de l’estudi, José
García Montalvo, va assenyalar
durant la presentació de l’estudi
que, tot i les altes xifres de creixe-
ment de preus que mostra el mer-
cat de l’habitatge, «cal tenir clar el
context», ja que s’estan movent vo-
lums molt inferiors dels que es re-
gistraven abans de la crisi.
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na de les dificultats de l’econo-
mia és la insalvable dificultat
per demostrar relacions de ti-
pus causa-efecte. En l’àmbit

de les ciències naturals és diferent. L’acti-
vitat econòmica té igualment lleis de cau-
salitat, però la impossibilitat de demos-
trar-ho empíricament en experiments
controlats fa que siguin sistemàticament
discutides i rebutjades, amb tots els efec-
tes negatius que això comporta. Aquesta
setmana tenim dos exemples significatius
de la discussió de causalitat en fenòmens
econòmics. 

El primer té a veure amb les causes del
creixement econòmic d’Espanya durant
el primer semestre del 2016. Molts ho atri-
bueixen a la despesa pública i el consum,
a la fabricació d'euros i el BCE. És una ex-
plicació molt populista i fàcil, però falsa.
El creixement interanual del PIB del 3,2%

està acompanyat d’una reducció del con-
sum públic, nivells d’inversió elevats
(4,4% anual) i una contribució positiva del
sector exterior (creixement de les exporta-
cions superior al de les importacions).
Aquest tipus de creixement segurament
no podrà continuar, tant per condicio-
nants de política nacional com interna-
cional, però és el més sòlid i sostenible. És
el creixement basat en la moderació del
consum, l’increment de l’estalvi i la inver-
sió,  i l’impuls de les exportacions gràcies
a la moderació dels preus i els salaris. Pel
que fa a la injecció monetària del BCE, els
seus efectes són passatgers i efímers. El
dopatge de l'economia pot provocar eufò-
ria a curt termini, però pànic a mitjà i llarg
termini. El BCE, amb el seu programa de
compra de deute públic i privat, no ha fo-
mentat el creixement a l'eurozona, sinó
que ha contribuït a la formació de futures
bombolles i la descapitalització de la ban-
ca, que ha de pagar interessos al BCE per
acumular grans quantitats de reserves
bancàries. 

El segon fet destacable d’aquesta set-
mana és que Amancio Ortega Gaona tor-
na a ser l’home més ric del món. El funda-
dor d’Inditex ha arribat als 79.500 milions
de dòlars (70.000 milions d’euros), mentre
que Bill Gates, el fundador de Microsoft,
es queda en 78.500 milions de dòlars,

1.000 milions menys que l’empresari ga-
llec. El cas d’Amancio Ortega és paradig-
màtic, en aconseguir crear un imperi tèx-
til des de zero. Nascut en un poble de Lleó
l’any 1936, de pares ferroviaris, va haver
d’abandonar els estudis als 12 anys per
manca de recursos. Va començar a treba-
llar com a noi dels encàrrecs en una cami-
seria de la Corunya i l’any 1963 va crear,
amb la seva primera dona, Rosalía Mera,
Confecciones GOA (les seves inicials en
sentit invers). Va ser l’embrió de Zara, que
obriria les portes el 1975 en un cèntric lo-
cal de la capital gallega. La carrera fulgu-
rant el porta, 40 anys més tard, a tenir
7.000 botigues pels cinc continents i més
de 150.000 treballadors, 17.000 milions
d’euros d’actiu i quasi 2.900 milions d’eu-
ros de benefici. De zero a Zara. Les causes
d'aquest creixement vertiginós, però, són
objecte d'interpretacions molt diverses i
oposades. És un empresari que ha revolu-
cionat el sector tèxtil amb períodes de
producció i distribució rapidíssims, im-
plantant un model de negoci estudiat a
les universitats més prestigioses del pla-
neta. Per a mi és un motiu d’admiració.
Sol·licito per a Amancio Ortega un monu-
ment a les ciutats i pobles d’Espanya. Una
distinció pública personalitzada, però ex-
tensible a tots aquells empresaris que ge-
neren riquesa i ocupació en condicions
de dura competència. Per a molts, però, la
fortuna d’Amancio Ortega és un motiu
d’escàndol. I demanen per a ell l’escarni
públic i la redistribució forçosa de la seva
riquesa. Darrere d’aquestes visions tan di-
ferenciades, hi ha concepcions radical-
ment oposades de quines són les causes

de la riquesa d’Amancio Ortega. Deixem
de banda l'enveja, la més antisocial de les
passions humanes, que es dirigeix contra
tot aquell que destaca per sobre de la me-
diocritat. Es permeten tota mena de cor-
rupcions públiques, però no que algú
triomfi destacadament. Els que ataquen i
desprestigien l’empresari gallec ho fan
amb tres arguments principals: Inditex no
paga impostos, Inditex explota la mà d’o-
bra barata del Tercer Món i Amancio Or-
tega ha de redistribuir la riquesa entre els
pobres. Primer, Inditex sí que paga im-
postos i no precisament pocs. L’any 2015
va suportar una càrrega impositiva de 861
milions d’euros (el 23% dels seus benefi-
cis), impostos que serveixen, per exem-
ple, per pagar el sou d’alguns que el criti-
quen. Segon, Inditex no explota els treba-
lladors del Tercer Món. El que fa Inditex
és comprar les peces de roba a fabricants
locals d’aquests països, als quals sotmet a
auditories socials avalades per un sindicat
global i on se supervisa que no es contra-
ctin nens, que es respecti la llibertat sindi-
cal i que es paguin salaris d’acord amb els
de la resta de l’economia local. Tercer, la
riquesa d’Ortega prové essencialment de
les accions d’Inditex: defensar que hem
de redistribuir la riquesa equival a soste-
nir que hauríem d’expropiar Inditex i re-
partir les seves accions. Això s’aconsegu-
iria nacionalitzant l’empresa i repartint els
seus actius segons el criteri discrecional
del líder populista del moment. I amb la
nacionalització de l’empresa expropiada,
Inditex deixaria d'existir i de crear valor
afegit. És realment aquest el tipus de so-
cietat que alguns defensen?

U

INDITEX

DOCTOR EN ECONOMIA I PROFESSOR DELS ESTUDIS D’ADE
DEL CAMPUS MANRESA DE LA UVIC-UCC

Jordi Franch

TRIBUNA
UNIVERSITÀRIA

i fa uns anys haguéssim de-
manat a l’opinió pública què
pensava de la indústria, pro-
bablement hauríem rebut

moltes visions negatives. En general era
un dels sectors que tenien més mala
premsa, a voltes merescuda però no sem-
pre. Ha calgut una crisi molt profunda i
llarga per donar un tomb a la percepció,
si més no pel que reflecteixen ara els mit-
jans, que en general li dediquen molta
més atenció i la posen a l’horitzó de l’es-
perança.

I és que certament, encara que ha patit
les conseqüències de la crisi com els al-

tres sectors d’activitat econòmica, l’indus-
trial ha demostrat més solidesa i capacitat
d’adaptació, i presenta signes de recupe-
ració clars molt abans que la resta. I això
que la classificació d’activitats econòmi-
ques cada cop té fronteres molt més difí-
cils de delimitar, no és fàcil mesurar amb
precisió quin grau d’arrossegament exer-
ceix la indústria sobre els altres. Hi ha una
part important de les activitats classifica-
des com a serveis que viuen o treballen
bàsicament per a la indústria, la branca
industrial agroalimentària és difícil de
destriar del sector primari que l’abasteix,
hi ha una part significativa de la construc-
ció que és indústria o treballa per a ella,
etc.

Ara surten abanderats de la indústria
de sota les pedres, es promouen refle-
xions i fins i tot es proposen pactes nacio-
nals que la defensin i la fomentin. Està bé,
és positiu i necessari, però no n’hem de
parlar tant i fer més coses, posant en mar-
xa actuacions i mitjans. Que vol dir recur-
sos. Una part dels quals ha de sortir de
l’administració, però l’altra sortirà de la

inversió privada, quan aquesta vegi clar el
camí emprès.

Com que els recursos són escassos, és
imprescindible començar per una bona
diagnosi. El Govern català ja ha descobert
punts essencials i els està promovent,
com ara que és tan important apuntalar
empreses amb futur com promoure’n de
noves, que cal lligar recerca i innovació
pràctica, que moltes empreses necessiten
cooperar entre elles per poder abordar
reptes clau com la internacionalització,
que la formació de qualitat i la promoció
de les branques industrials és bàsica, etc.
I ho intenta dur a terme amb plans d’ac-
ció específics, lloables però a vegades
amb efectivitat millorable. En canvi, no
ha abordat la simplificació administrativa
industrial, més enllà del camí fet per a les
activitats innòcues.

Per altra banda, el Govern finalment va
adonar-se que és important plantejar es-
tratègies més sectorials, i intentar que
aquests sectors realment s’ho creguin i
cooperin en el seu desenvolupament
conjunt. En això estem una mica enca-

llats, la majoria dels sectors encara no
s’han convertit en el seu propi motor, se’ls
ha d’arrossegar. Cal treballar-ho millor.

Segurament hem comès un error pre-
visible, pensant que engrescant els grans,
aquests arrossegarien la resta. I hem
ignorat que, dins la indústria, el pes en
empleats de les empreses de cinquanta a
dos-cents cinquanta treballadors i el va-
lor afegit del conjunt d’empreses de deu a
dos-cents cinquanta treballadors és ga-
irebé equivalent al de les més grans. En
canvi, les primeres són majoritàriament
autòctones i familiars, mentre que les
grans són sovint multinacionals foranes
però arrelades. Hem de comptar amb
ambdues categories, però les necessitats i
la cultura són apreciablement diferents, i
per això fer una estratègia conjunta no és
tan simple.

Tot és important i tot suma, però crec
que en un pla de veritable aposta indus-
trial hem de donar més pes estratègic a
l’empresa mitjana del que té avui. I treba-
llar a fons per fer que la petita esdevingui
mitjana amb celeritat.
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L’APOSTA INDUSTRIAL

PRESIDENT DE LA CAMBRA
DE COMERÇ DE MANRESA

Pere Casals

LLETRES DE CANVI

«Amancio Ortega és per a mi un motiu d’admiració»

ECONOMIA

«El sector industrial demostra més solidesa i capacitat d’adaptació, i presenta signes de recuperació clars molt abans que la resta»
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