


Política | Jaume Ferrer | Actualitzat el 19/12/2016 a les 13:27

Nadala europea
«La distància econòmica entre les regions més riques (per exemple la de Londres)
i les regions més pobres (a Bulgària, a Grècia, per no parlar de més a prop) és
de 14 a 1»

Després de l'any 10 de la crisi i de l'any força més de la creació del mercat comú i de l'any un
entremig de la moneda única, podem dir que els objectius de tot plegat estan almenys en
entredit, per no parlar d'un absolut fracàs... Deixem-ho en un atzucac. Si l'objectiu era confluir, que
els nivells econòmics dels diferents països i regions s'aproximessin per anar fent un gran país a
l'estil d'Estats Units, les dades actuals ens diuen que no, i les tendències (dades en moviment)
ho corroboren. La distància econòmica entre les regions més riques (per exemple la de Londres) i
les regions més pobres (a Bulgària, a Grècia, per no parlar de més a prop) és de 14 a 1. Tota la
política de fons europeus com els FEDER, el Fons Social Europeu i d'altres amb sigles més per a
iniciats anaven encaminades a resoldre la divergència... Però mig segle després no ho han fet. Es
més, les tendències ens diuen que en aquests darrers 10 anys des de "lo mal any primer" a
Alemanya, el que anomenem Producte Interior Brut en igualtat de poder adquisitiu per càpita ha
augmentat un 11%, mentre que a l'estat espanyol ha disminuït un 8% i a Itàlia un 11% . Sense
evidència i percepció de prosperitat compartida no hi ha projecte. 

La dades econòmiques són una aproximació, una modelització, de la realitat força limitada. Ens
calen també aproximacions a la política, per exemple sobre qui condueix i cap a on va... La crisi
dels refugiats (un desconegut truca a la porta), l'envelliment de la població (i ara que volia conèixer
món amb l'Inserso), les pensions que diuen que quasi no cobraré (el 2025 el rati de dependència,
és a dir, població major de 65 per població de 15 a 64, serà a l'Estat d'un 30%), la productivitat que
no creix prou i no ens surten els números ni per una Renda Universal garantida justeta. La
productivitat total dels factors es preveu que creixi una mitjana del 0,6% i l'edat més productiva
econòmicament parlant és dels 40 als 49 anys, entre altres coses perquè la població envellida té
menys productivitat, diuen els estudiosos. Tot això i molt més fa un "totum revolutum" que fa venir
por. I la població envellida vota i no està per gaires experiments, i acaba votant a qui promet
retornar a un vell conegut i quasi feliç món d'abans (ai la nostàlgia, en un temps de canvi accelerat
d'economia i tecnologia...). Nostàlgia de ser el centre del món i de tenir una vellesa d'anunci de pla
de pensions. Els joves podrien optar a experimentar nous camins però cada cop són més minoria.

I a sobre, allò que es diu projecte compartit... "Cadascú fot el que li rota". A Turquia, Líban i
Jordània sí que hi ha hagut allau de refugiats, no pas aquí. Per on s'han passat les quotes
d'acollida des d'Espanya passant per Polònia, Hongria, etc.? Com acabarà la llibertat de moviment
de les persones a través de les fronteres, que és una de les idees constitutives de la Unió? Per
no parlar de l'erosió de la fiscalitat corporativa, quan tres dels paradisos més paradisíacs són al cor
d'Europa (Luxemburg, Holanda i Suïssa). Autoritat el que es diu autoritat moral, no sembla massa
evident. I això porta a una renacionalització (dels vells estats amb els seus cossos d'elit...) de la
política quan gran part dels problemes solament es poden resoldre junts.

I no obstant això hi ha gent que des del mateix cor del sistema pensa noves paraules i imagina
fets diferents. Una iniciativa que es diu WWWforEUROPE i finançada amb Fons Europeus
diagnostica la malaltia i proposa alguns remeis que impliquen allò que se'n diu "pensar fora de la
caixa". I que ha de tocar el voraviu a tothom. Per començar, a l'instrument de mesura de tot, el
PIB, se li dóna donar la volta com un llençol per passar a mesurar el benestar real de les persones,
i se l'anomena "millor vida". I planteja un nou mode de dinamisme econòmic (innovació per a què?
Per estalviar solament treball o per estalviar matèries i energia també?). Inclusivitat, que vol dir
no als avorrits guetos per a rics i als terrorífics per als altres. Sostenibilitat, que implica que el meu
estimat Diesel passarà a ser proscrit d'aquí a tres anys. I proposa donar la volta al sistema fiscal,
amb menys fiscalitat al treball i més fiscalitat ecològica i béns heretats (amb la fiscalitat passa
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com amb les quotes de refugiats, s'ho passen pel forro, i si no vegeu el darrer informe
d'OXFAM). Una fiscalitat que no sigui la riota dels optimitzadors fiscals. I experimentar amb
monedes complementàries (Alemanya i Suïssa en tenen unes quantes, no cal ridiculitzar si aquí es
vol experimentar). Ves per on, potser ha nascut un minyonet ros i blanquet, fum, fum, fum.
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SOCIETATMANRESA

El Centre d’Estudis del Bages
(CEB) s’ha manifestat respecte a
l’acord anul·lat entre les clarisses
caputxines i la Fundació Sociosa-
nitària de Manresa (FSSM). Entre
d’altres, ha expressat el seu desig
que «l’Ajuntament que, fins ara,
ha mantingut una actitud dubita-
tiva i condescendent,  encapçali el
que demanen les monges caput-
xines i la ciutadania de Manresa».

El CEB, entitat dedicada a la di-
vulgació i la defensa de la història
i el patrimoni de la comarca que
presideix Francesc Comas,  fa no-
tar que, «tot i que en alguns mo-
ments [el convent de les caputxi-
nes] va rebre el menyspreu i la ira
d’una part dels manresans, van
ser els mateixos ciutadans els que
van pagar la seva reconstrucció».
«I, ara -afegeix-, quan les monges
van decidir cedir -no pas donar-

el convent a la ciutat que les ha
acollit al llarg dels anys, reben una
resposta negativa del bisbat».
Mentre que agraeix «el gest gene-
rós que la comunitat de monges
ha realitzat envers la ciutat i tots
els manresans», demana que «el
bisbat reconsideri la seva decisió
i que tingui en compte la voluntat
de les cinc monges caputxines de
tornar a la ciutat el que la ciutat els
ha donat». Alhora, «demanem a

la societat civil manresana que re-
accioni a aquesta situació i defen-
si aquest espai cedit a la ciutat.
Una defensa col·lectiva com van
fer els nostres avantpassats en al-
tres èpoques històriques». 

Recordem que les caputxines,
veient que la seva comunitat a
Manresa està abocada a l’extinció
per manca de vocacions, van ce-
dir a la Fundació Sociosanitària
de Manresa (FSSM) el seu con-

vent per tal que aquesta hi fes una
residència per a ancians, alhora
que es comprometia a tenir cura
de les germanes que hi queden. El
seu acord, però, el va anul·lar la
Santa Seu i el bisbat de Vic mai no
hi ha donat el seu suport. 

GEMMA CAMPS MANRESA

El CEB retreu a l’Ajuntament una actitud
«dubitativa» en el tema de les caputxines
L’entitat reclama al consistori manresà que «encapçali el que demanen les monges i la ciutadania»

ARXIU/SALVADOR REDÓ

L’historiador Francesc Comas

 Mig centenar de persones van posar espelmes, ahir, a Crist Rei per la pau i
contra la indiferència pel patiment a Síria. Ho convocava el consell de solidaritat.

Manresa encén espelmes contra la indiferència

G. C.

comunicacio@catpress.cat - 22/12/2016 08:02 - 178.23.208.155







El Forn i Inllobsa són els gua-
nyadors d’enguany del ja tradicio-
nal concurs d’aparadors de Nadal
de la Cambra de Comerç de Man-
resa.  La fleca, situada al carrer del
Cós i que participava per primera
vegada en el certamen, va vèncer
en la categoria de millor aparador,
segons el criteri del jurat, mentre
que la firma immobiliària ho va
fer en la categoria de votació po-
pular a través d’Internet.

Els premis es van lliurar ahir al
migdia a la seu de la Cambra i, a
part d’aquests dos establiments,
també es va premiar la Poma
d’Eva, que és un dels habituals del
concurs i va ocupar el segon lloc
en la categoria del jurat; i Electro-
domèstics Màrquez es va empor-
tar el tercer premi.

En les votacions del públic, el
segon premi va ser per a la botiga
de roba infantil Nins, amb 
vots, i Electrodomèstics Màrquez
repetia un tercer lloc amb  un total
de  vots, mentre que el gua-
nyador, Inllobsa, en va recollir 
dels  que es van emetre. La

d’enguany és la cinquena edició
en la qual el premi és obert a la
participació del públic a través
d’Internet.

En l’acte de lliurament, el vice-
president Llorenç Juanola va des-
tacar que el d’enguany havia estat
un dels concursos d’aparadors
més concorreguts dels últims
anys, amb  comerços partici-

pants, i ja animava a la participa-
ció per a l’any vinent, quan se ce-
lebrarà la cinquantena edició del
certamen. El mateix Juanola ja va
avançar que per celebrar el mig
segle del concurs «farem alguna
cosa diferent», encara que va pun-
tualitzar que ja es planificarà en el
seu moment. 

Per als responsables del Forn,

Josep Casado i Maria Àngels Tor-
ra, el premi –dotat amb  euros–
va ser una autèntica sorpresa que
van rebre amb molta emoció, i as-
seguraven que estaven molt sor-
presos pel reconeixement que els
va donar el jurat. Tot i ser un tipus
d’establiment, igual que les im-
mobiliàries, que habitualment no
destaqui pels seus aparadors, Tor-
ra explicava que ells cada mes fan
un aparador d’una temàtica con-
creta relacionada amb el mes en
curs. I així, tal com ara s’han ins-
pirat en el Nadal instal·lant-hi un
Pare Noel i diferents barres de
pa en un jardí amb una casa ne-
vada, el juny decoren l’espai ins-
pirant-se en Sant Joan, el setem-
bre amb la tornada a escola, i el
novembre amb la castanyada, per
exemple.

En la categoria del públic, el
premi que ha rebut Inllobsa, on a
l’aparador estreny llaços amb l’en-
titat manresana Ampans, estava
dotat amb  euros, mentre que
per a les dues categories tant el se-
gon com el tercer guardonats van
rebre  euros.   

ROGER JUNYENT MANRESA

Els premiats, amb representants de la Cambra, la UBIC i l’Ajuntament

Les defenses d'alguns dels
usuaris de targetes opaques de
Caja Madrid van apuntar qui va
ser president de l'entitat entre
 i , Jaime Terceiro, com el
responsable de posar en marxa
aquestes vises, la naturalesa no va
variar  amb el seu successor, Mi-
guel Blesa. L'advocat defensor
dels exconsellers Ramon Espinar
i José María Mohedano va expli-
car en la presentació de les seves
conclusions que al seu defensat se
li va explicar quan va rebre la tar-
geta que podia utilitzar-la per a
despeses en hotels, restaurants o
llibres, ús que no va canviar en
anys posteriors excepte en el límit
de despesa. Espinar, que va rebre
la targeta el  del llavors secre-
tari general de Caja Madrid, Ángel
Montero, no va tenir capacitat de
decisió sobre les targetes.

EFE MADRID

Acusats de les
‘black’ apunten
el seu origen
en el mandat
de Terceiro
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ECONOMIA

 El Port de Barcelona ha
transportat 44,6 milions de
tones durant els onze primers
mesos de l'any, el 4% més que
en el mateix període de l'any
anterior, segons va informar
ahir l'entitat.

44
MILIONS DE TONES
ES VAN MOURE AL

PORT DE BARCELONA

L’EMPRESALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El grup d'aviació IAG,
propietari de Vueling, Iberia i
British Airways, ha anunciat
que començarà a operar vols
de llarg recorregut a baix cost
des de l'aeroport del Prat a
partir del pròxim mes de juny.

IAG
ANUNCIA VOLS DE

LLARG RADI A BAIX
COST DES DEL PRAT

 El PIB nord-americà va
créixer a un ritme anual del
3,5% en el tercer trimestre de
l'any, tres dècimes més que el
calculat a final de novembre,
va informar ahir el
departament de Comerç.


L’ECONOMIA DELS

ESTATS UNITS CREIX
EL 3,5%

ELS MILLORS APARADORS Dos tipus de negocis en els quals els aparadors no acostumen a ser els elements més
destacats han vençut en el concurs d’aparadors de Nadal de la Cambra de Comerç. Són El Forn i Inllobsa

El Forn i Inllobsa s’imposen al concurs
d’aparadors de Nadal de la Cambra
Un total de 28 comerços de la capital del Bages s’han presentat a la 49a edició del certamen

L’aparador d’El Forn, el millor segons el jurat

La tarifa d'últim recurs (TUR)
de gas natural pujarà en la pròxi-
ma revisió trimestral, que s'apli-
carà des de l' de gener, una mit-
jana del ,, segons fonts del
sector. Els nous preus reflecteixen
la pujada registrada en el cost de
la matèria primera, que ha repun-
tat el , respecte a l'última re-
visió, realitzada l' d'octubre, ex-
pliquen les mateixes fonts. L'aug-
ment dels costos està relacionat
amb l'increment de la cotització
del gas i el petroli en els mercats
internacionals, on s'han produït
fortes pujades en les últimes set-
manes per l'acord de reducció de
producció de l'Organització de
Països Exportadors de Petroli.

EFE MADRID

El preu regulat
de gas natural
s’incrementarà
el 3,5% a partir
del mes de gener

ROGER JUNYENT

Inllobsa, en complicitat amb Ampans, ha guanyat el premi del públic

www.petitceller.com
Passeig de Pere III, 18.  Manresa - Tel. 93 872 19 07

Lots d'empreses,
detalls amb gust,

els millors productes
delicatessen... Preparem el Nadal per tuPreparem el Nadal per tuPreparem el Nadal per tu
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El Forn i Inllobsa, guanyadors del
49è Concurs d'Aparadors de Nadal
de la Cambra
Els dos establiments s'han imposat en els premis del jurat i del públic,
respectivament

Foto dels premiats del concurs d'aparadors | Cambra

El Forn i Inllobsa s'han proclamat guanyadors del Concurs d'Aparadors de Nadal de la Cambra.
El Forn, un establiment ubicat al carrer del Cós, ho ha fet en la categoria de premi del jurat, que
també ha premiat, en segon i tercer lloc, La Poma d'Eva i Electrodomèstics Màrquez. Inllobsa ha
estat el guanyador del premi del públic. El segon i tercer premi d'aquesta categoria han estat per
a Nins i Electrodomèstics Màrquez. Es tracta del cinquè any en què el públic ha pogut participar
al concurs mitjançant una votació popular. Els premis són de 250 euros per al guanyador en la
categoria del jurat, 150 per al guanyador en la categoria del públic, i 50 euros per a la resta dels
premiats.

El Concurs d'Aparadors de Nadal de la Cambra ha arribat enguany a la seva 49ena edició gaudint
d'una molt bona acollida per part del comerç manresà. En total, hi han participat 28 establiments de
la ciutat, la xifra més alta dels darrers anys. Davant d'això, la Cambra ja es prepara per fer un salt
endavant de cara a l'edició de l'any vinent, que serà la cinquantena.

Els comerços que han participat al concurs són els següents: Fet x a tu, El Forn, El Cigne I i II, Forn
de Cabrianes (amb 3 establiments, el de la Muralla del Carme, La Lionesa i el del carrer Alcalde
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Armengou), Vital Immobles, Electrodomèstics Màrquez, Vins Alsina, Inllobsa, Perruqueria El
Serrell, Personal i Intransferible, Teatre Els Carlins, Elde, We love cooking, La Creadora (amb 2
establiments, el del carrer Casanova i el del Passeig), Setè cel, Pas a pas, Les sabatilles
vermelles, Ikks, Tot habitatge, La poma d'Eva, Nins, Mengem Bages (amb 2 establiments, el del
carrer del Bruc i el de la carretera del Pont de Vilomara) i Sobrerroca.

El Concurs d'Aparadors de Nadal és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Manresa que
compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la UBIC. El seu principal objectiu és
dinamitzar i promoure la qualitat del comerç de la ciutat, en unes dates especialment importants
per al sector.
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