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SOLSONÈS SOCIETAT

Un estudi realitzat pel Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya
(CTFC) i publicat a la revista Small-
scale Forestry revela que un 77% de
la població acceptaria algun me-
canisme de pagament per
recol·lectar bolets, sempre que els
beneficis es reinverteixin als bos-
cos. L'anàlisi recull l'opinió de re-
col·lectors, propietaris forestals i
societat en general i conclou que
en tots els sectors hi ha una bona
recepció a la regulació.

L'estudi analitza tres modalitats
de pagament: la primera basada
en el pes de bolets recol·lectats, la
segona per temporada i la tercera
per dia. De les tres, les dues pri-
meres són les més ben acceptades
entre els enquestats. 

La recol·lecció de bolets és una
pràctica que es fa a Catalunya de
manera lliure des de fa molts anys,
i mobilitza fins a un 23% de la po-
blació catalana cada any. A més, la
seva popularitat ha augmentat en
l'última dècada, entre altres cau-
ses arran de la seva presència en

mitjans de comunicació. Aquesta
popularitat, si bé acosta a la ciu-
tadania al bosc, també està pro-
vocant un augment de les ten-
sions entre recol·lectors i propie-
taris.

Segons explica Irina Prokofieva,

investigadora principal de l'article,
«el marc legal ja permet l'establi-
ment de pagaments per la
recol·lecció de bolets, però els
propietaris no s'atreveixen a re-
gular per por de la venjança o la
manca de capacitat per interactu-

ar amb els recol·lectors, per ex-
emple per controlar o sanciona».
Elena Górriz-Mifsud, co-autora
de l'article afegeix «en paral·lel, el
nostre estudi dóna tranquil·litat als
propietaris forestals. Això pot fa-
cilitar que s'organitzin per con-
trolar la recollida en els seus bos-
cos, i adaptar-la més tard amb l'e-
ventual aprovació d'una normati-
va específica».

Davant aquesta situació, l'e-
quip investigador proposa «crear
una normativa que identifiqui ex-
plícitament diferents alternatives
per als propietaris privats (acotar,
no acotar, etc.), que estableixi me-
canismes de control i les respon-
sabilitats de tots els implicats (in-
termediaris inclosos)». Ja existei-
xen normatives d'aquest tipus a
Itàlia, per exemple, des dels anys
90 o recentment a Aragó.

Cap a la micosilvicultura
La gestió forestal tradicional està
basada en l'aprofitament de la
fusta. No obstant això, si els pro-
pietaris forestals obtinguessin be-

nefici dels bolets produïts en el seu
bosc, la gestió tradicional podria
derivar cap a una gestió multi-
funcional que combini fusta i bo-
lets, l'anomenada micosilvicultu-
ra. Aquest tipus de gestió pot in-
centivar l'aprofitament dels boscos
de propietat privada, que repre-
senten un 80% del total de la su-
perfície forestal catalana.

Un sistema de permisos que
incorpori un pagament al propie-
tari repercutiria en aquest de dues
maneres: compensant i incenti-
vant. D'una banda, compensaria
els danys ocasionats als boscos de-
rivats d'aquesta activitat. D'altra
banda, seria un incentiu per can-
viar la gestió que fan dels seus bos-
cos, possiblement fins i tot incor-
porant la producció de bolets com
un dels seus objectius. Segons
l'estudi, la meitat dels enquestats
recolzen un pagament només per
als recol·lectors comercials, i un
26% per a tot tipus de recol·lectors. 

El potencial dels boscos de Ca-
talunya produint bolets és molt alt.
Altres estudis calculen que la part
de bolets que es comercialitza té
un valor al mercat de 32 M €. Se-
gons Prokofieva, ara «la pilota és al
camp dels que prenen les deci-
sions polítiques». Calen instru-
ments efectius per canalitzar la
creixent pressió entre boletaires i
propietaris, i mitjans per complir
les exigències europees d'alimen-
tació, en matèria de traçabilitat.
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El 77% de la població acceptaria algun
sistema de pagament per collir bolets

La dada s’extreu d’un estudi fet pel CTFC entre recol·lectors, propietaris forestals i societat civil

Collint bolets la setmana passada al Berguedà

ARXIU/D.C.

Per desè any consecutiu, Sol-
sona i el Solsonès celebren la
Setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura amb una activitat
popular que té per objectiu pro-
moure hàbits de mobilitat alter-
natius a l’ús del vehicle motorit-
zat. Enguany s’ha programat una
caminada i una pedalada fins al
Santuari del Miracle, diumenge al
matí, una activitat que inclou una
visita gratuïta al flamant Espai
Barroc. 

Tot i que al conjunt del país la
Setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura es va celebrar del 16
al 22 de setembre, a Solsona s’ha
ajornat la cita per tal que no co-
incidís amb altres caminades i ac-
tes populars organitzats arreu de
la comarca. La trobada serà di-
umenge a les vuit del matí a la pla-
ça del Camp. El recorregut és de
12 quilòmetres per a la caminada,
amb tornada prevista en bus a la
una del migdia, i de 25 quilòme-
tres entre anar i tornar per a

aquells que optin per fer l’itinerari
amb bicicleta. S’oferirà un es-
morzar a la zona de Brics. A les
dotze del migdia es visitarà, gra-
tuïtament, l’Espai Barroc, el cen-
tre d’interpretació sobre el patri-
moni historicoartístic barroc de la
comarca   inaugurat enguany a les
instal·lacions de la Casa Gran del
Miracle. En finalitzar es tornarà
cap a Solsona. L’any passat, quan
es va recuperar el doble format de

caminada i pedalada, hi van par-
ticipar unes 110 persones. 

Un dels objectius d’aquesta
iniciativa és fomentar un nou
model de mobilitat més sosteni-
ble, segur i saludable tot poten-
ciant l’interès de la ciutadania
pel patrimoni natural i cultural de
l’entorn. Compta amb el suport
dels Ajuntaments de Solsona, Oli-
us i Riner, el Consell Comarcal i els
Amics de la Bicicleta

REDACCIÓ | SOLSONA

Solsona organitza una caminada i
pedalada fins al Miracle en el marc de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible

La resta del país va
celebrar l’efemèride del 16
al 22 de setembre però a
Solsona es va ajornar



La sortida de l’any passat va reunir 110 persones

AJUNTAMENT DE SOLSONA
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La directora general de Comerç serà
divendres a la Cambra
Muntsa Vilalta és la convidada d'un esmorzar empresarial que començarà a les 9
del matí

Mutsa Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, serà la convidada d'un
nou esmorzar empresarial a la Cambra de Comerç de Manresa, que tindrà lloc aquest divendres, 7
d'octubre, a partir de les 9 del matí. L'acte és obert a tots els empresaris i professionals del sector
comercial del Bages que tinguin interès en conèixer les polítiques d'impuls al comerç del govern de
la Generalitat.

Muntsa Vilalta ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector de les organitzacions
empresarials i de la consultoria estratègica i de màrqueting especialitzada en empreses de serveis
i comerç. Ha estat subdirectora general de l'Associació Multisectorial d'Empreses (AMEC) i
directora de l'organització empresarial de comerç Comertia.

Els esmorzars empresarials volen ser un punt de trobada entre el sector econòmic de la comarca
del Bages i persones rellevants de l'administració o del món empresarial. Per aquest motiu, una
part important de l'acte és el col·loqui que s'estableix entre tots els assistents un cop finalitzada
la ponència.

Les inscripcions a l'esmorzar empresarial poden fer-se per telèfon, al 93 872 42 22, o per correu
electrònic a goviedo@cambramanresa.org.
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El Bages recupera el dinamisme
empresarial més ràpidament que la
mitjana
L'estudi "Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2010-2014. L'Índex
de Dinamisme Empresarial" analitza els resultats reals de les empreses del
territori en aquest període de temps

Mireia Estefanell, Pere Casals i Jaume Ferrer durant la presentació de l'estudi | Cambra

L'any 2014 es confirma el canvi de tendència en l'economia del Bages i la comarca torna a
guanyar dinamisme, fins i tot a un ritme més alt que el conjunt de Catalunya. Així ho posa de
manifest l'estudi Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2010-2014. L'Índex de
Dinamisme Empresarial, impulsat per la Cambra de Comerç de Manresa amb el suport de
l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. El treball analitza les dades reals del conjunt
d'empreses de la comarca fins a l'exercici 2014, donant com a resultat una fotografia molt fidel de
quina era la situació econòmica del territori en aquell moment.

En termes generals, el Bages continua representant prop del 2% de l'economia catalana, amb
quasi 11.000 empreses i 50.000 persones ocupades. L'economia de la comarca va generar
2.652 euros de Valor Afegit Brut (VAB), unes xifres que indiquen que, per primer cop des de l'inici
de la crisi, la comarca va créixer en nombre d'unitats empresarials (2,26% més), VAB (3,65%
més) i ocupació (3,65% més). La tendència positiva, iniciada l'any 2013, no evita però que els
nivells de Valor Afegit Brut estiguin encara per sota dels que hi havia abans de la crisi.

De la mateixa manera, es confirma la millora en les dades d'ocupació que ja s'apuntava el 2013,
malgrat que el 2014 encara hi havia més de 15.000 persones a l'atur davant de les poc menys
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de 4.000 de l'any 2000. També millora la productivitat de les empreses, apropant-se cada
vegada més a la mitjana catalana. L'any 2014, la productivitat per ocupat al Bages era de 53.700
euros davant dels 51.100 de l'any 2010.

Totes aquestes dades mostren com l'economia del Bages es recupera a un ritme més alt que el
conjunt català. Un dels fets que explica aquesta dinàmica positiva és l'increment de la dimensió de
les empreses. L'any 2014 les empreses del Bages passen a tenir 4,52 empleats, davant dels
4,40 que tenien el 2011. La dimensió empresarial és un dels factors determinants en la
competitivitat, per la possibilitat de generar economies d'escala.

Predomini del sector industrial

Per sectors, la indústria segueix sent el predominant en el teixit econòmic de la comarca, amb
unes dades molt per sobre de la mitjana de Catalunya i amb una tendència clarament a l'alça. Així,
mentre la tendència del sector a Catalunya és clarament decreixent entre 2010 i 2012 i comença
a recuperar-se el 2013 i 2014, al Bages creix entre el 2009 i 2011, cau el 2012 i es recupera
clarament el 2013 i 2014. Es tracta d'un teixit industrial molt diversificat però amb marcades
especialitzacions territorials (mineria, metall, automoció, etc.). Cal però tenir en compte que la bona
evolució del sector està fortament condicionada per la situació de poques unitats empresarials amb
un elevat pes en el sector industrial de la comarca.

La construcció, clarament el sector més tocat per la crisi, sembla haver tocat fons el 2013 i inicia
una recuperació, tot i que molt modesta, el 2014. El sector havia estat motor a la comarca arribant
a generar més de l'11% del Valor Afegit Brut total. El 2013, el VAB del sector de la construcció
representava el 3,8% del total de la comarca. Les dades de construcció d'habitatges són un
exemple molt gràfic de com ha evolucionat el sector durant tot aquest període. Així, dels 6.500
habitatges iniciats al Bages l'any 2006, s'ha passat als 24 de l'any 2014.

Pel que fa als serveis, el seu VAB augmenta entre els anys 2013 i 2014 a causa d'un lleuger
increment del nombre d'empreses. La seva dimensió mitjana es manté i la productivitat augmenta
lleugerament.

Empreses menys endeutades

Els nivells d'endeutament de les empreses del Bages han anat millorant progressivament,
passant d'un valor mitjà del 61% d'endeutament el 2008 al 50,1% el 2014. No obstant això, els
resultats mostren que hi ha encara un 25% d'empreses amb endeutaments superiors al 80%, fet
que suposa un important risc per aquestes. Un altre toc d'atenció que apunta l'estudi és l'alt nivell
de concentració empresarial en alguns sectors. Es tracta d'un risc que ja s'apuntava l'any 2000,
quan es va començar a elaborar aquest document.

Tenint en compte tots aquests factors, el treball apunta com a sectors més vulnerables la
indústria del paper i arts gràfiques i l'hosteleria i restauració. Es tracta de dos sectors sobre els
quals cal estar especialment atents pel risc que presenten.
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El Bages reverteix la tendència de la crisi i recupera el
dinamisme empresarial més ràpidament que el conjunt català

ACN Manresa.-El Bages encara no ha recuperat els nivells econòmics del primer any de la crisi, però comença a

apropar-s'hi. Així ho demostra l'estudi sobre creixement econòmic i dinamisme empresarial que elabora la Cambra de

Comerç des de fa 14 anys. Segons aquest treball, la comarca ha aconseguit revertir la tendència de la crisi i ha recuperat

el dinamisme empresarial a un ritme més alt que el conjunt de Catalunya. Segons l'autor de l'estudi, Jaume Ferrer, això

es deu al fet que la comarca és "molt més industrial que la resta del país". De fet, la indústria segueix sent el sector més

predominant en el teixit econòmic de la comarca i representa el 27% del Valor Afegit Brut. L'estudi s'ha centrat sobre el

sector privat de la comarca.

"S'ha acabat la crisi? No, però la tendència al Bages s'ha revertit". Així ho ha afirmat el president de la Cambra de

Comerç de Manresa, Pere Casals, durant la presentació del darrer estudi econòmic 'Creixement econòmic i activitat

empresarial al Bages' que la Cambra elabora des de l'any 2010. Per Casals, no es podrà dir que la crisi s'ha acabat fins

que es recuperin els nivells d'atur d'abans de la crisi. I això, ha dit, "ens costarà molt". L'estudi conclou que el Bages

continua representant el 2% de l'economia catalana, amb quasi 11.000 empreses i 50.000 persones ocupades. Segons el

treball, l'economia de la comarca va generar 2.652 euros de Valor Afegit Brut (VAB), unes xifres que indiquen que, per

primer cop des de l'inici de la crisi, la comarca va créixer en nombre d'unitats empresarials (2'26% més), VAB (3,65%

més) i ocupació (3,65% més). La tendència positiva, iniciada l'any 2013, no evita però que els nivells del Valor Afegit

Brut estiguin encara per sota dels que hi havia abans de la crisi. El sector industrial, el més predominant La indústria

segueix sent el sector més predominant en el teixit econòmic del Bages i representa el 27% del VAB. La bona evolució

del sector està fortament condicionada per la situació de poques unitats empresarials amb un elevat pes en el sector

industrial de la comarca. Tanmateix, Casals ha lamentat que el Bages continua sent poc eficient en termes de transport i

considera que això penalitzarà la comarca. Per aquest motiu, el president de la Cambra de Comerç de Manresa ha

subratllat la importància de exigir un "potent transport ferroviari capaç de ser eficient pel transport de mercaderies".

Les dades de la indústria contrasten amb les de la construcció, el sector més tocat per la crisi. Segons l'estudi, la

construcció, que havia arribat a ser el motor de la comarca, sembla haver tocat fons l'any 2013 i, actualment, ha iniciat

una "modesta" recuperació que encara està molt lluny de les dades anteriors a la crisi. De fet, així ho demostren les

dades de construcció d'habitatges: dels 6.500 habitatges iniciats al Bages l'any 2006 s'ha passat als 24 de l'any 2014.

Pel que fa als serveis, el seu VAB augmenta entre els anys 2013 i 2014 a causa d'un lleuger increment del nombre

d'empreses. La seva dimensió mitjana es manté i la productivitat augmenta lleugerament. L'exportació, assignatura

pendent Un 9,8% de les empreses del Bages són exportadores, una dada més baixa als anys anteriors de la crisi. El

director de l'estudi però, ha assegurat que això es deu al fet que s'han creat noves empreses que encara no s'han atrevit

a fer el pas de l'exportació. Empreses menys endeutades Els nivells d'endeutament de les empreses del Bages han

millorat, però els resultats mostren que encara hi ha un 25% d'empreses amb endeutaments superiors al 80%, un fet

que, segons han alertat des de la Cambra de Comerç, suposa un important risc. Un altre toc d'atenció és l'alt nivell de

concentració empresarial en alguns sectors. Es tracta d'un risc que ja s'apuntava l'any 2000, quan es va començar a

elaborar l'estudi. Amb tots aquests factors sobre la taula, el treball apunta com a sectors més vulnerables la indústria

del paper i arts gràfiques i l'hostaleria i restauració.
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 La licitació oficial d'obres a
Catalunya ha baixat el 6% entre
el gener i el setembre d'aquest
2016 fins als 829,4 milions
d'euros, segons va indicar ahir
la Cambra Oficial de
Contractistes d'Obres. 

6%
LA COMPANYIAEL PROTAGONISTALA TENDÈNCIA

Marcadors
LA CAIGUDA DE LA
LICITACIÓ OFICIAL

D’OBRES A
CATALUNYA

 Juan Manuel Santos-Suárez
Márquez, el conseller més antic
de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors (CNMV),
assumeix des d'avui la
presidència de l'organisme
supervisor dels mercats

Santos-
Suárez

NOU PRESIDENT DE
LA COMISSIÓ

NACIONAL DEL
MERCAT DE VALORS

 Fujifilm preveu créixer
enguany el 8% a Espanya i
Portugal per l'èxit de les
càmeres Instax, que permeten
imprimir al moment una foto
captada amb aquest aparell o
fetes amb un mòbil.

Fujifilm

PREVEU CRÉIXER
EL 8% A ESPANYA

I PORTUGAL
AQUEST ANY 

RADIOGRAFIA DEL SECTOR EMPRESARIAL PRIVAT AL BAGES La Cambra de Comerç de Manresa va presentar ahir l’estudi «Índex de
Dinamisme Empresarial» amb dades del Registre Mercantil corresponents al 2014. Segons l’informe, el Bages va incrementar fa dos anys, i
respecte de l’exercici anterior, el seu valor afegit brut i el nombre d’ocupats. En el conjunt del període 2010-2014, però, el saldo encara és negatiu

4

El Bages va tancar el 2014 amb
10.929 empreses, el 2,26 % més que
l’any anterior. Des del 2007, el
nombre d’empreses no creixia, i
això posa de manifest, segons re-
cull l’estudi «Creixement econòmic
i activitat empresarial al Bages
2010-2014. L’Índex de Dinamisme
Empresarial» que elabora anual-
ment la Cambra de Comerç, que
va ser fa dos exercicis quan l’eco-
nomia bagenca va iniciar la fase de
creixement. L’estudi, presentat
ahir, revela que durant aquell any
el valor afegit brut (VAB) del sec-
tor privat va créixer el 3,65 % i que
l’ocupació ho va fer el 2,63 %. En el
conjunt del període 2010-2014,
però, el saldo és encara negatiu, ja
que el nombre d’empreses s’ha re-
duït l’1,36 %, el d’ocupats l’1,78 %
i el VAB el 9,54 %.

Amb tot, la caiguda del VAB
bagenc en aquest quinquenni ha
estat més moderada que la del
conjunt català (on el nombre d’em-
preses va caure el 0,9 %, l’ocupació
d’aquestes empreses l’1,27 % i el
VAB el 0,79 %), fet que dóna com
a resultat que el pes de la riquesa
generada pel sector privat del Ba-
ges en el conjunt de Catalunya hagi
passat de representar l’,176 % el
2010 a l’1,78 % el 2014.

Productivitat i indústria
Segons l’estudi, l’increment de la
productivitat de les empreses (el
VAB dividit pel nombre de treba-
lladors) defineix el creixement lo-
cal, en passar de 53.200 euros per
ocupat el 2013 a 53.700 el 2014. Un
guany a l’alça que s’explica per la
reducció de l’ocupació mentre
que el VAB ha mantingut una evo-
lució millor. Amb tot, la clau del
bon comportament del sector pri-

vat rau en la força de la indústria
local, que manté una progressió
més positiva al Bages que al con-
junt català. Una evolció afavorida
pel creixement d’unes poques
unitats empresarials amb gran
pes en el sector, com ho són les mi-
nes, i també pel subsector dels
components de l’automoció.

Els riscos
Tot i els bons senyals econòmics,
la Cambra alerta de factors que po-
den posar en risc l’estabilitat del
creixement, com són la manca de
grandària de les empreses locals i
el decreixement de la població.

Quant al primer aspecte, i tot i
que el nombre d’ocupats per em-
presa creix de 4,50 a 4,52, aques-
ta mitjana és insuficient per com-
petir amb els grans mercats euro-
peus. Jaume Ferrer, tècnic en co-
merç internacional de la Cambra
i responsable de l’estudi, recorda-
va ahir que «a França aquest nom-
bre pot ser de 50 i a Alemanya de
150 empleats per empresa».

Quant a l’evolució demogràfica,
la població es redueix aquests úl-
tims anys de manera més accen-
tuada al Bages que al conjunt ca-
talà, un factor indispensable per
entendre també, insisteix la Cam-
bra, la reducció de l’atur, que està
condicionat per la disminuació
de la població activa a la comarca. 

L’elevada concentració de l’ac-
tivitat productiva en alguns sectors
també és valorat com un risc, ja
que el pes de les cinc primeres em-
preses en el VAB sectorial arriba al
56,3 % en el cas de l’energia, gas,
aigua i reciclatge, i per sobre del
40 % en el cas dels serveis finan-
cers, el material de transport, el
cautxú, fustes i altres indústries, les
indústries químiques, el tèxtil, cuir

i confecció i les indústries extrac-
tives no energètiques (la mineria).
I la tendència, segons els darrers
exercicis, és incrementar aquesta
concentració. També l’elevat en-
deutament, per sobre del 83%, de
les empreses que mostren un pit-
jor comportament suposa un risc,
insisteix l’estudi.

D’altra banda, l’exportació man-
té el seu bon ritme, tot i que les da-
des del 2014 mostrin una certa re-
culada en percentatge d’empreses
exportadores (del 10,9% del 2012,
al 9,8% del 2013 i al 9,1% del 2014).
Un retrocés que es deriva, segons

l’estudi, de l’increment del nombre
d’empreses: les noves encara no
accedeixen als mercats exteriors
però les que ja exportaven man-
tenen el seu índex de treball a
l’exterior.

La resta de sectors
Mentre la indústria marxa a bon
ritme, la resta de sectors econò-
mics presenten evolucions desi-
guals. La construcció sembla ha-
ver frenat la caiguda progressiva
des de l’esclat de la bombolla im-
mobiliària, però la lleu recupera-
ció del 2014 (una dècima d’in-

crement del VAB) sembla encara
insuficient per a la remuntada. El
sector serveis, que suposa a l’en-
torn del 50% del pes en el conjunt
de l’empresa local, incrementa
lleugerament la seva ocupació i el
VAB, però ho fa de manera poc ho-
mogènia. 

Durant la presentació d’ahir, el
president de la Cambra, Pere Ca-
sals, va recordar que, tot i el bon
comportament del PIB aquest
2016, per al 2017 s’anuncia un
creixement menor. I va concloure
que «la crisi no s’ha acabat», per-
què l’atur continua en un índex
molt elevat i difícil d’eixugar. Amb
tot, Casals va insistir que el perfil
familiar de l’empresa local és un
avantatge, ja que les fa més flexi-
bles i reactives. A les administra-
cions, Casals va reclamar una pla-
nificació més coordinada al con-
junt del territori i més inversió en
infraestructures, a més d’apostar
pel reequilibri real  i no convertir
la Catalunya no metropolitana
«en el jardí de Barcelona». També
va reclamar menys control de les
empreses per part de les admi-
nistracions. «Les empreses no
s’han de tutelar. Ja saben què han
de fer», va dir Casals, que va insistir
que «cal una reglamentació clara
i confiança». La regidora de Dina-
mització Econòmica, Mireia Este-
fanell, present a la presentació,
va recollir el guant.

Casals va qualificar la reforma
del pagament de l’impost de so-
cietats com «una confiscació en
tota regla», i va alertar que un in-
crement dels impostos (com pro-
posa la CUP en la negociació per
als pressupostos de la Generalitat)
«entorpiria el creixement». «És
un moment imprudent per fer-
ho», va reblar. 

CARLES BLAYA | MANRESA

El nombre d’empreses va augmentar al
Bages el 2014 per primer cop des del 2007

Un estudi de la Cambra de Comerç de Manresa revela que el camí del creixement econòmic es va iniciar fa dos exercicis

Font: Cambra de Comerç de Manresa JORDI CIRERA

g EL SECTOR PRIVAT BAGENC, EN XIFRES

VALORS ABSOLUTS VARIACIÓ

2010 2011 2012 2013 2014 2014-10 2014-13

Principals agregats
Empreses 11.543 11.389 10.711 10.688 10.929 -1,36% 2,26%

Ocupats 53.021 50.074 47.743 48.089 49.354 -1,78% 2,63%

VAB cf 2.710,698 2.691,855 2.580,540 2.559,214 2.652,713 -0,54% 3,65%

Ràtios de síntesi
VAB per empresa (1.000€) 234,8 236,4 240,9 239,5 242,7 0,83% 1,36%

Ocupats per empresa 4,59 4,40 4,46 4,50 4,52 -0,43% 0,36%

Productivitat (1.000€) 51,1 53,8 54,1 53,2 53,7 1,26% 1,00%

Costos laborals unitaris 0,72 0,63 0,64 0,67 0,64 -2,93% -3,98%

% SOBRE CATALUNYA / CATALUNYA=100 VARIACIÓ

2010 2011 2012 2013 2014 2014-10 2014-13

Principals agregats

Empreses 2,30% 2,29% 2,26% 2,27% 2,26% -0,04 -0,01

Ocupats 2,10% 2,04% 2,03% 2,06% 2,06% -0,04 -0,01

VAB cf 1,76% 1,77% 1,74% 1,75% 1,78% 0,02 0,03

Ràtios de síntesi

VAB per empresa (1.000€) 76,34 77,14 76,88 76,82 78,54 2,20 1,72

Ocupats per empresa 91,08 88,95 89,81 90,70 90,88 -0,19 0,19

Productivitat (1.000€) 83,82 86,73 85,60 84,70 86,42 2,59 1,72

 Empreses, ocupats i valor afegit brut (VAB) del sector
privat al Bages. 2010-2014

comunicacio@catpress.cat - 07/10/2016 07:57 - 178.23.208.155
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]FujifilmestudiadesenvoluparaEuropael seuconcep
teWonderPhotoShop,que faunanyvaobrirde forma
experimental aBarcelona,on tambéhaubicatuncentre
satèl∙lit del seuOpenInnovationHub.Formapartde
l’estratègiad’R+Dambquèelgruphasuperat la seva
dependènciadel rodet fotogràfic (que finsa l’any2000
aportavael50%dels in
gressos i el 70%delsbenefi
cis).Araelgrupcreix (fac
turarà23.000milionsd’eu
rosel2016)capaaltres
sectors: farmacèutic,dispo
sitiusòpticso impressió
digital.Aquestanyespera
augmentarel seunegoci a
Espanyaun8%, impulsat
per l’atractiude lescàmeres
instantànies Instax, va
explicareldirectord’Iberia,
AntonioAlcalá. /Redacció

ELIX POLYMERS

Crèdit estructurat de Bankinter
]Elix Polymers, empresa de resines que té la fàbrica
a la Canonja (Tarragona), ha firmat amb Bankinter
i el fons francès especialitzat en deute Tikehau un
crèdit estructurat, segons van explicar ahir fonts invo
lucrades en l’operació. Aquest tipus de finançament
estructurat, en el qual hi ha diversos trams però un sol
contracte, és encara molt poc habitual a Espanya i
amb prou feines s’han realitzat operacions d’aquesta
mena a Catalunya. Elix Polymers disposarà ara de
40milions d’euros per respondre a les necessitats
financeres conjunturals que se li presentin en els
propers anys. / Redacció

Meridia compra tres edificis
d’oficines per 66milions
La gestora busca invertir 450 milions en immobles el 2017

ROSA SALVADOR
Barcelona

El grup inversor Meridia Capital va
tancar ahir la compra de tres edificis
d’oficines a prop de Barcelona per 66
milions d’euros. La firmaquedirigeix
Javier Faus va anunciar ahir la com
pra de dos edificis al ViladecansBusi
ness Park al fons nordamericà Oak
tree per uns 30 milions d’euros; d’un
edifici a Esplugues deLlobregat, situ
at al costat de la seu espanyola de
Nestlé (un edifici que és també de la
seva propietat), i de diverses plantes
d’oficines a la Diagonal, a la plaça
Europa i a Pamplona. En total són
40.000 m2 de superfície i 560 places
d’aparcament.
Meridia Capital ha realitzat les

compres a través de Meridia III, un
nou fons destinat a la inversió immo
biliària a Espanya que va llançar a co
mençaments d’any amb un capital de
250 milions d’euros, que li donen ca
pacitat per realitzar compres per 600
milions. El fons ja va comprar a l’abril
una cartera d’oficines, aparcaments i
naus logístiques a Inverseguros per
52milions d’euros.
Juan Barba, soci director de l’àrea

immobiliària de la gestora, va expli
car que amb aquestes compres el fons
tépendentuna inversiód’uns450mi
lions d’euros, que preveu materialit
zar enelspropers 18mesos. “El sector
immobiliari està evolucionant molt
ràpidament i encara que podríem de
dicar tres anys a invertir en el fons vo
lem accelerar el procés de compres”,
va reconèixer.
Meridia s’ha especialitzat a realit

zar inversions “devalor afegit”, va ex
plicar Barba: comprar actius que ne
cessiten un esforç de gestió per mo

dernitzarlos o per reocuparlos. I
especialment en ubicacions a la peri
fèria. “Ara mateix la pressió dels bai
xos tipus d’interès dóna com a resul
tat una gran competència d’inversors
per comprar edificis cèntrics, i això
ha portat els preus de les oficines pri
me a uns nivells molt alts”, que, se
gons el seu parer, podrien no ser sos
tenibles en el futur si no s’incremen
ten les rendes. En canvi, va explicar,
en ubicacions perifèriques “hi ha
menys compradors, perquè els bancs
van tenir males experiències durant

la crisi immobiliària amb aquells im
mobles i sónmolt reticents a finançar
les compres”. De fet, els dos edificis
de Viladecans han estat adquirits a
Oaktree, un fons oportunista que els
va adquirir dins del paquet Gaudí de
crèdits impagats que va treure a la
venda el banc dolent alemany FMS, i
del qual ara ha desinvertit, en una
operació assessorada per la consulto
ra Aguirre Newman. Per aquest mo
tiu els preus dels edificis en ubicaci
ons perifèriques “estan molt lluny
dels nivells a què van arribar durant
els anys del boom, i fins i tot per sota
del cost de construcció”, assegura.
“Comprem per menys del que valen
els maons”, va reblar. Amb aquesta
compra Meridia es converteix en un
dels grans amos d’oficines de Barce
lona, propietari de seus de grans fir
mes com Henkel, Nestlé, Panrico o
Codorniu.c

ARXIU

Edifici del Viladecans Business Park adquirit perMeridia Capital

Lagestoraadquireix
oficinesaViladecans,
EspluguesiPamplona
ambelseufonsMeridiaIII

MÓN
EMPRESARIAL

CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA

Informe sobre l’economia del Bages
]La Cambra de Comerç deManresa va presentar
ahir un estudi sobre l’evolució de l’economia del Ba
ges entre el 2010 i el 2014 en el qual es constata el
canvi de tendència i el dinamisme d’aquesta comarca,
amb un creixement superior al del conjunt de Catalu
nya. El Bages manté la seva aportació del 2% a l’eco
nomia catalana amb les seves gairebé 11.000 empreses
i 50.000 persones ocupades. L’informe assenyala les
millores en l’ocupació i la productivitat i també adver
teix dels riscos que planen sobre la indústria del paper
i les arts gràfiques, d’una banda, i l’hostaleria i la res
tauració, d’altra banda. / Redacció

FUJIFILM

Centre d’innovació a Barcelona

HYDROKEMÓS

Duesnoves plantes potabilitzadores
]Hydrokemós, startup sorgida de l’Institut
Químic de Sarrià (IQS) després de prop de dotze
anys d’investigació, té en marxa la construcció de la
primera planta mundial d’electrodesnitrificació per
a la potabilització d’aigua afectada per nitrats i tam
bé la primera planta de remediació de salmorra de
nitrats per al seu ús per la indústria metal∙lúrgica.
Aquestes plantes s’emmarquen dins del projecte
Watify de la Unió Europea i en els convenis firmats
entre l’empresa i la Diputació de Girona i l’Ajunta
ment de Borrassà per proveir d’aigua potable aques
ta població. / Redacció

La licitació d’obres cau
un 6% fins al setembre
BARCELONA Redacció

La licitació d’obres a Catalunya va re
cuperar en el tercer trimestre part del
terrenyperdutperònovaevitarqueen
els nou primers mesos de l’any hagi
descenditun6%, finsals829,4milions

d’euros.Lesdadesde laCambraOfici
al de Contratistes d’Obres de Catalu
nya (CCOC) mostren que l’Adminis
traciócentral solava incrementar la li
citació en el període fins als 240,2
milions, un25%més.
Lalicitacióésimportantperquèésel

pasprevia l’arrencadadel’obradefor
ma efectiva. Des que es licita una obra
fins que comença no solen passarmés
dequatremesos.
En un comunicat, la Cambra va as

senyalar que amb els nivells actuals
d’activitat “és molt difícil que les em
preses especialitzades enobrapública
puguin fer una aportaciómés positiva
a larecuperacióeconòmica ia l’ocupa
ció”. A més, la patronal del sector ad
verteix del risc que les empreses per
din el coneixement que han adquirit
enelsúltimsanys.c

KIM MANRESA / ARXIU

AntonioAlcalá

Immobiliària
Els diumenges amb
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a capacitat de produc-
ció del lliure mercat és
enorme. Fins i tot els

crítics més ferotges del siste-
ma de preus descentralitzats,
com Karl Marx al Manifest Co-
munista (1848), ho reconei-
xen. Cap institució no s'ha de-
mostrat capaç de produir tants
béns, en quantitat i qualitat,
com el mercat. Si una persona
de classe treballadora viu avui
millor que un emperador de
l'antiga Roma o que un prín-
cep de l'edat mitjana és gràcies
al fet que som hereus d'aquest
sistema econòmic. Però els
mercats no són perfectes (res
en aquesta vida no ho és) i els
crítics assenyalen fallades que
han de ser solucionades amb
la intervenció de l'Estat. El
problema és que l'Estat també
falla. I a Espanya falla estrepi-
tosament. El control del go-
vern dissenyat per corregir la
dinàmica dels mercats pot ge-
nerar fallades fins i tot supe-

riors a les que pretén corregir.
El resultat final, en aquests ca-
sos, encara empitjora. Consi-
derem el cas de la Comissió
Nacional del Mercat de Valors
(CNMV), l'organisme públic
encarregat de la supervisió de
la Borsa i de la protecció dels
inversors. En el passat més re-
cent, la CNMV és la responsa-
ble de la sortida a cotització de
Bankia a uns preus que s'han
demostrat molt superiors als
reals. També aquest òrgan re-
gulador va ser incapaç de de-
tectar el frau de Gowex, l'em-
presa de Jenaro García dedica-
da a la instal·lació de WiFi en
els espais públics i que va falsi-
ficar els comptes anuals de la
societat durant tota una dèca-
da. Curiosament, qui va des-
cobrir el frau va ser Gotham
City Research, una empresa
privada dirigida per Daniel Yu,
l'analista borsari que va de-
semmascarar el castell de
mentides de Gowex, que pre-
tenia uns ingressos per treba-
llador superiors als de Google.
Per tant, les fallades dels òr-
gans públics també existeixen

i poden ser fins i tot pitjors que
les del mercat, no solucionant
els problemes inicials i creant-
ne de nous. Els buròcrates que
dirigeixen els òrgans supervi-
sors poden concedir privilegis
a amics i familiars. Alguns par-
tits polítics reclamen la despo-
litització dels òrgans regula-
dors. I és precisament aquesta
demanda la que ha forçat la no
renovació d'Elvira Rodríguez
al capdavant de la CNMV. Però
és ingenu pensar que l'orga-
nisme quedarà net de conta-
minació política. El model de
supervisió i regulació centra-
litzada dels mercats està con-
demnat al fracàs. Es pot com-
provar també en l'organisme
homòleg dels EUA, la Securi-
ties and Exchange Comission
(SEC). Malgrat que Eric Ben-
Artzi, un exempleat del Deuts-
che Bank, va aportar docu-
mentació que demostrava els
problemes del banc alemany,
la SEC no va actuar ni con-
demnar ningú. Per quin mo-
tiu? Per amiguisme. Qui avui
és a la SEC pot ser demà al
Deutsche Bank. I viceversa. 

L

ERRORS

Jordi Franch
Professor de la FUB OPINIÓ

Una vintena de representants
d’organitzacions de comerciants
del Bages, el Berguedà, el Solsonès
i Osona, a més de tècnics munici-
pals i empresaris del sector, van as-
sistir ahir a l’esmorzar empresarial
organitzat per la Cambra de Co-
merç amb Muntsa Vilalta, direc-
tora general de Comerç de la Ge-
neralitat.  

Durant la seva intervenció, Vi-
lalta va defensar la necessitat de
cooperació entre tots els agents im-
plicats: comerciants, associacions,
administració i cambres. Vilalta va
explicar els quatre pilars en què es
basa el Pla de Comerç 2020 del Go-
vern i que són la transformació di-
gital, el creixement, la internacio-
nalització i el foment del talent. En

aquest sentit, Vilalta va anunciar
que el proper novembre es faran
accions formatives per al sector co-
mercial a tot el territori català, en
els àmbits de la digitalització i l’a-
paradorisme. La directora general,
que va defensar el model comer-
cial català, i que va emplaçar el sec-
tor comercial del Bages a treballar
en paral·lel als projectes turístics
que s’estan desenvolupant al ter-
ritori, va insistir a reclamar més es-
forç en formació específica als
professionals del sector.

REDACCIÓ | MANRESA

La directora general de
Comerç demana al sector
més esforç en formació 

Muntsa Vilalta va
presentar ahir a la Cambra
de Manresa el nou pla
comercial del Govern 



Muntsa Vilalta
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870,06

València

-15,90 (-1,42%)
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La borsa espanyola va baixar ahir l’1,52% i va
estar a punt de perdre els 8.600 punts, després
de la caiguda de la lliura en els mercats asiàtics
i la publicació d'un informe d'ocupació als Es-
tats Units pitjor del que s'esperava.
El principal indicador espanyol, l'Íbex 35, va tan-

car així la setmana amb unes pèrdues de l’1,77%,
en haver cedit 133,46 punts, fins als 8.624,30, el
que amplia la caiguda acumulada des del comen-
çament d'any al 9,64%.
A la resta de grans places d'Europa, només Lon-

dres va acabar en positiu, amb un avanç del 0,63%;
mentre que Frankfurt va caure el 0,74%; París, el
0,67%, i Milà, el 0,52%.
A la jornada, les borses es van veure afectades

per la volatilitat de la lliura, que en els mercats asià-
tics van arribar a desplomar-se per sota dels 1,20
dòlars, encara que finalment es va esmorteir la cai-
guda i va acabar en 1,240 dòlars.
La divisa britànica va registrar una forta ten-

dència a la baixa a la setmana, després que la pri-
mera ministra del país, Theresa May, apugés el to
i apuntés a un Brexit dur, una postura que va ele-
var les tensions amb Brussel·les i que va obtenir
fermes respostes per part de diversos mandataris
europeus. L'euro, per contra, es va apreciar fins
als 1,115 dòlars i ja voreja el nivell de les 0,9 lliu-
res. A més, als EUA es va publicar l'informe oficial
d'ocupació del setembre, un període en què es van
crear 156.000 llocs de treball, una xifra inferior a

l'esperada pels analistes, i que va fer ascendir l'a-
tur una dècima, fins al 5%. Dades que els inver-
sors ja esperaven amb certa cautela, ja que la bor-
sa de Tòquio va baixar el 0,23%, després d'haver
registrat avanços la resta de la setmana; i Hong
Kong va cedir el 0,42%.
Amb aquestes referències de les places asiàti-

ques, el parquet espanyol va iniciar la sessió en
terreny negatiu, amb un retrocés del 0,34%, que
encapçalaven els grans valors i el sector bancari.
Al migdia, i encara a l'espera de l'informe d'ocu-
pació nord-americana, la caiguda de l'Íbex 35
s'ampliava al 0,65% i deixava el selectiu a la vora
dels 8.700 punts.
Wall Street va obrir en números vermells, arros-

segat per les males xifres del mercat laboral dels
EUA. El barril de petroli Brent, el de referència a Eu-
ropa, es va abaratir fins als 51,80 dòlars.

L’Íbex baixa després de la caiguda de la lliura

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 7.000 0.00 7.000 6.330

CARTERA REA 1.050 0.00 1.950 0.860

CEVASA 9.300 0.00 10.647 5.000

CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000

D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500

FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950

INVERFIATC 1.010 0.00 1.100 0.300

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.200 2.200

LIWE ESP. 12.000 0.00 13.000 11.500

MOLINS 10.600 0.00 11.200 8.814

U.EUROPEA I. 0.250 0.00 2.000 0.250

URBAR 0.250 0.00 0.500 0.250

Abertis 13,365 -2,09 13,650 13,360 32.813.277 14,385 11,276
Acciona 66,980 -0,33 67,140 66,700 8.075.301 77,260 58,629
Acerinox 11,405 0,26 11,510 11,330 13.055.850 12,310 6,731
ACS 26,725 -1,40 27,140 26,630 17.932.921 30,695 18,815
Aena 125,850 -1,06128,100 125,850 31.658.502 133,800 90,870
Amadeus 43,735 -1,13 44,305 43,570 33.478.794 45,240 31,937
ArcelorMittal 5,666 2,26 5,789 5,567 30.952.675 5,935 2,009
Banco Popular 1,120 0,09 1,142 1,100 33.919.343 3,484 1,029
Banco Sabadell 1,144 -2,05 1,168 1,122 39.065.234 1,989 1,065
Bankia 0,753 -0,13 0,761 0,743 13.597.609 1,222 0,528
Bankinter 6,484 -0,64 6,551 6,421 12.190.678 6,867 5,454
BBVA 5,428 -0,59 5,524 5,359113.198.512 7,753 4,362
Caixabank 2,385 0,59 2,402 2,343 47.971.078 3,769 1,793
Cellnex 15,510 -1,84 15,800 15,510 12.599.473 17,445 12,775
Dia 5,504 -2,69 5,673 5,504 13.908.108 6,063 3,998
Enagas 25,445 -1,96 26,040 25,415 22.106.464 27,795 22,353
Endesa 18,395 -2,00 18,770 18,395 33.498.184 19,520 14,148
Ferrovial 17,605 -3,24 18,230 17,570 36.709.702 22,583 15,160

Gamesa 20,955 -2,58 21,545 20,875 24.411.198 22,120 13,095
Gas Natural 17,570 -0,87 17,795 17,465 29.073.887 19,353 13,882
Grifols 19,000 -0,68 19,160 18,950 9.188.163 22,663 17,734
IAG 4,064 -5,97 4,298 4,037 71.146.878 8,512 4,028
Iberdrola 5,852 -1,12 5,936 5,850147.615.940 6,422 4,673
Inditex 32,055 -2,06 32,765 32,020 73.472.929 35,011 26,321
Indra 11,800 -3,24 12,240 11,680 7.994.003 12,550 7,610
Mapfre 2,569 -0,31 2,590 2,538 15.076.917 2,600 1,563
Mediaset 10,250 -2,66 10,545 10,245 8.527.050 12,085 7,766
Melia Hotels 10,845 -2,56 11,160 10,825 5.464.308 13,273 7,127
Merlin 9,921 -0,22 9,970 9,850 11.268.231 12,057 8,233
REC 18,315 -1,05 18,595 18,265 27.358.361 20,685 16,688
Repsol 12,315 0,24 12,430 12,200 71.646.476 12,890 7,754
Santander 3,969 -2,02 4,074 3,938220.755.505 5,189 3,104
T Reunidas 35,350 1,27 35,545 34,780 11.621.616 41,232 20,683
Telefónica 8,694 -2,24 8,914 8,660179.892.825 11,703 7,451
Viscofan 46,515 -3,01 47,880 46,515 5.402.958 57,256 46,010

ÍBEX 35
TÍTOL TANCAM     DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM                 VOLUM               MÀX. 12M        MÍN. 12M TÍTOL TANCAM     DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM                 VOLUM               MÀX. 12M        MÍN. 12M Els més contractats

Santander 4,051 3,969 -2,02 220.755.505

Telefónica 8,893 8,694 -2,24 179.892.825

Iberdrola 5,918 5,852 -1,12 147.615.940

BBVA 5,460 5,428 -0,59 113.198.512

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

ArcelorMittal 5,541 5,666 +2,26 30.952.675

T Reunidas 34,905 35,350 +1,27 11.621.616

Caixabank 2,371 2,385 +0,59 47.971.078

Repsol 12,285 12,315 +0,24 71.646.476

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

IAG 4,322 4,064 -5,97 71.146.878

Ferrovial 18,195 17,605 -3,24 36.709.702

Viscofan 47,960 46,515 -3,01 5.402.958

Dia 5,656 5,504 -2,69 13.908.108

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,117
0,897

1,094
115,120

Mibor -0,057
Euríbor -0,057

IRS -0,131
IRPH Conjunt Entitats 1,957

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1265,500
17,760

1255,000

17,330

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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La directora general de Comerç
afirma que el comerç és un sector
de futur

Muntsa Vilalta i Pere Casals durant l'esmorzar empresarial | Cambra

Un sector de futur, que creix i amb capacitat per adaptar-se a les noves tendències. Així ha definit
el comerç català Muntsa Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat, que aquest matí ha
participat en un esmorzar empresarial a la Cambra de Comerç de Manresa. L'acte ha estat una
presa de contacte amb representants d'organitzacions de comerciants del Bages, tècnics
municipals i empresaris del sector, i ha servit per presentar les polítiques d'impuls al comerç de la
Generalitat de Catalunya.

D'entre les diferents línies de treball per dinamitzar el sector, Vilalta ha defensat fermanent la
necessitat de cooperació entre tots els agents implicats: comerciants, associacions, administració i
Cambres de Comerç. Vilalta ha explicat els 4 pilars en els quals es basa el Pla de Comerç 2020 del
govern i que són la transformació digital, el creixement, la internacionalització i el foment del talent.
Per tal d'impulsar aquests aspectes, ha anunciat per aquest mes de novembre diferents accions
formatives per al sector comercial a tot el territori català, en els àmbits de la digitalització i
l'aparadorisme.

La directora general ha defensat el model comercial català, afirmant que encaixa al 100% amb un
objectiu de triple sostenibilitat: econòmica, social i ambiental. Vilalta ha defensat el comerç basat en
experiències, afirmant que "el comerç està de moda i ens ho hem de creure".

La relació entre comerç i turisme i la formació han estat els dos temes principals que els assistents a
l'acte han traslladat a la directora general. Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de
Manresa, ha defensat una millor formació dels professionals del sector, especialment d'aquells
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que es disposen a obrir un nou negoci. D'altra banda, s'ha emplaçat el sector comercial del Bages
a treballar en paral·lel als projectes turístics que s'estan desenvolupant al territori.
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