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Trump i el comerç internacional: el
que diu, el que fa i el que potser farà
«Els Estats Units tenen un fort dèficit comercial amb Xina, Japó i Alemanya, i
considerable amb Mèxic»
Estem en un context de menys creixement del comerç internacional. Hem passat de taxes de
creixement del 20% al 2% i les mesures proteccionistes s'han multiplicat per tres en els darrers
anys. També en un context en el que les que s'autoanomenen classes mitjanes a als Estats
Units (classe treballadora en un altre llenguatge) són les grans perdedores de la globalització dels
darrers trenta o quaranta anys. Altres classes treballadores d'altres països com a Xina n'han sortit
guanyant, però ells no. I el món del 2050 segons la consultora PWC (amb matriu americana) situa
els Estats Units darrere de la Xina i de l'Índia en PIB a paritat de poder adquisitiu.
Tenim un president dels Estats Units que és un promotor immobiliari. No un industrial, no
un diplomàtic o un emprenedor tecnològic. Els tractes es fan d'home a home i això de les estratègies
"win win" són per a les senyores i els liberals progressistes en terminologia americana. Aquest fet i
l'anterior el posicionen a favor d'un joc de suma zero. Jo guanyo, tu perds, no estem per gaires
subtileses, noi. A més, jo no sóc un home de l'elit de Davos sense pàtria. Sóc americà, Amèrica
primer! I el poble, atemorit perquè el seu món s'enfonsa, vol un líder fort que els retorni al gloriós
passat dels anys 60 del somni americà. Restablirem l'equilibri preexistent, l'equilibri de la força!
Perquè jo sóc un Jedi.
Els Estats Units tenen un fort dèficit comercial amb Xina, Japó i Alemanya, i considerable
amb Mèxic. Que jo recordi, a tots els ha amenaçat excepte al Japó (tot arribarà...). A Alemanya (i de
pas a la Unió Europea, aquí tampoc és gaire subtil) l'acusa de manipular l'Euro, el mateix del que
s'ha acusat a la Xina des de sempre. A aquests també els amenaça amb posar uns aranzels
d'aquells que no es veien des de abans de la guerra, la mundial.
Però és amb Mèxic, el més feble, el més depenent del mercat americà, amb qui ha avançat
més. Que si un mur de tres mil quilòmetres que pagaràs tu, que si renegocio i/o em carrego el
Tractat de Lliure Comerç anomenat amb les sigles NAFTA... Però la veritable bomba atòmica fóra el
que s'anomena "Border Adjustment Tax", que consisteix en una fiscalitat corporativa diferenciada
pel valor de les importacions de l'empresa. Les importacions quedarien penalitzades a l'hora de
calcular l'import de l'impost de societats (les mercaderies ja haurien passat la frontera), mentre
que les exportacions rebrien una subvenció indirecta via el seu impost corporatiu. Per cert,
empreses com Wal Mart en sortirien greument perjudicades (és on compra la "classe mitjana"). I
empreses com Boeing en sortirien "subvencionades". Què us penseu que farien Airbus i Europa?
Això trencaria amb totes les normes i principis multilaterals de l'Organització Mundial del
Comerç pel que fa a la no discriminació de mercaderies una vegada han passat la frontera (i han
pagat tot el que es deu). Se'n diu principi de Nació més afavorida, el nom no és gaire aclaridor
però vol dir això. I obre les portes a tot un feix de mesures de represàlia que l'OMC regula i permet.
La guerra comercial també té les seves regles, millor que les tingui. Els Estats Units varen ser
en el seu temps (els anys 90) els arquitectes de l'Organització Mundial del Comerç i ara sembla
que en volen ser els desballestadors. Res de multilateral (ni tan sols els Tractats de Lliure Comerç
com el TPP o el TTIP sobreviuen, el primer directament rebutjat, el d'Europa que es mori ell sol)
si no relacions de tu a tu, d'home a home, negociar des d'una posició de força.
Es pot acusar aquesta política comercial de neomercantilista (mercantilisme: política
econòmica dels segles XVI i XVIII a la vella Europa que entre altres coses era fortament
proteccionista). Es pot acusar a la revolució tecnològica molt més que al comerç internacional de les
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desgràcies de la classe mitjana, en altre temps anomenada classe obrera. Es pot raonar que les
mesures serien contraproduents via pujada del dòlar o via destrucció de les cadenes de valor que
funcionen, per exemple en la indústria de l'automoció.
Però la incògnita és si farà el que diu que farà. Potser sí. Si és capaç d'assenyalar una empresa
com Nordstrom per deixar de vendre roba de la seva filla, i una assessora de la casa (blanca per
a més senyes) anima a comprar roba de la nena, vol dir que es passa pel folre l'etiqueta de càrrec
públic i la lliure competència que, al seu país almenys, nominalment és religió. O potser no, "qui
lo sà!", va dir en Rubianes.
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Contracte per a 42 persones
a l’atur i de més de 45 anys
redacció
Manresa
nnn En el marc del Programa Tre-

ball i Formació 2016 impulsat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya,
des del Centre d’Iniciatives per
a l’Ocupació de l’Ajuntament de
Manresa (CIO) s’han contractat 42
treballadors, segons el que preveu
la convocatòria d’aquest any. Per a
aquesta convocatòria, el col·lectiu
prioritari definit pel Servei d’Ocupació de Catalunya són persones
més grans de 45 anys inscrites com
a demandants d’ocupació. Els candidats seleccionats s’agrupen en
dos grans grups: no perceptors de
prestació i perceptors de la renda
mínima d’inserció (RMI).
El programa es va iniciar el mes de
desembre passat amb la contractació de dos tècnics coordinadors i
dos treballadors que realitzen tasques de neteja i consergeria.
Pel que fa als treballadors que han
iniciat el contracte fa poques setmanes, s’han ubicat en diferents
àrees de l’Ajuntament de Manresa,

per fer tasques de manteniment,
de consergeria, de neteja, administratives... Durant la seva estada a
l’Ajuntament, les persones beneficiàries d’aquest programa complementaran la seva feina amb la
realització d’accions formatives,
assistint a cursos de formació per
tal de millorar les seves competèn-

CIO

Els contractats complementen la feina amb sessions formatives

La Cambra programa
un curs de màrqueting
internacional
C COmErç

Can Jorba, seu de la Cambra
redacció
Manresa
nnn La Cambra de Comerç de Man-

resa ofereix durant el proper mes de
març un curs gratuït de formació
en màrqueting internacional adreçat a persones en situació d’atur.
L’objectiu del curs és afavorir la inserció laboral d’aquestes persones
en empreses industrials del sector
del metall. La proposta forma part
del projecte Ocupació a la indústria
local, impulsat per la Diputació de
Barcelona amb el suport de l’Ajuntament de Manresa. “Màrqueting,
comunicació i eines digitals en el
comerç internacional” és el títol del
curs que, al llarg de 125 hores lecti-

cies transversals i/o tècniques. En
la majoria dels casos, la durada dels
contractes és de sis mesos, però hi
ha set treballadors contractats de
més de 55 anys que, per tal d’afavorir la seva cotització de cara a la
jubilació i en funció dels criteris
que marca la convocatòria, tenen
un contracte de dotze mesos. n

ves, introdueix els participants en
els principals aspectes relacionats
amb la comunicació i el màrqueting que cal conèixer per treballar
en una empresa amb activitat exportadora: sistemes d’informació,
posicionament a Internet, imatge
corporativa, xarxes socials, comerç
electrònic, negociació i compravenda internacionals, etc. El curs
està pensat perquè persones amb
perfil administratiu puguin adquirir els coneixements necessaris per
incorporar-se al Departament de
Màrqueting d’una empresa internacional. Tots els participants al
curs formaran part d’una borsa de
treball que la Cambra posarà a disposició de les empreses del territori
que necessitin incorporar professionals. Des de l’organització també
s’impulsaran accions per afavorir
el contacte entre els participants i
les empreses a través de visites o
experiències professionals. L’horari del curs és de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, entre el 6 de març
i el 7 d’abril. Les inscripcions són
obertes i les places limitades. Per a
més informació, cal contactar amb
la Cambra al telèfon 93 872 42 22 o
per correu electrònic a jmonge@
cambramanresa.org. n

Carles Aleman,
vicepresident
d’Operacions
de Potassa

Manresa participa
a la 2a Marató de
l’estalvi energètic
redacció
Manresa
nnn Manresa és un dels dotze ajun-

taments de les comarques de Barcelona que participen enguany en
la 2a Marató de l’estalvi energètic
per a la lluita contra la pobresa
energètica, una iniciativa que té
l’objectiu de sensibilitzar la gent
sobre bones pràctiques en l’ús i el
consum d’energia, i que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a la lluita contra
la pobresa energètica. La Marató
se celebra de l’1 al 28 de febrer i,
a banda de l’Ajuntament de Manresa, comptarà amb la participació dels ajuntaments de Badalona,
el Prat de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Granollers, Malgrat de
Mar, Mataró, Pineda de Mar, Sant
Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.
La campanya té com a objectiu la
reducció dels consums d’electricitat, gas i aigua de diversos equipaments municipals, durant el mes
de febrer de 2017, respecte als mateixos consums de l’any 2016, amb
la implantació de bones pràctiques
de consum energètic i buscant la

implicació dels treballadors municipals. Així mateix, destinarà a
accions de lluita contra la pobresa
energètica la quantitat econòmica resultant de l’estalvi energètic
aconseguit en el període comprès
entre l’1 i el 28 de febrer de 2017 respecte al mateix període de l’any
anterior.
Entre tots els ajuntaments participants en aquesta segona edició
de la Marató hi haurà un total de
62 equipaments municipals que
prendran mesures per reduir els
consums, cinc dels quals són de
Manresa (Biblioteca del Casino,
CEIP Serra i Hunter, Pavelló Nou
Congost, Complex Vell Congost i
Edifici La Florinda).
L’estalvi que s’aconsegueixi en els
consums d’electricitat, aigua i llum
respecte a l’any passat en aquests
cinc equipaments es destinarà a
un projecte de pobresa energètica que estan elaborant els Serveis
Socials de l’Ajuntament de Manresa. En aquests moments s’està fent
un treball d’informació i sensibilització a auxiliars tècnics i persones
usuàries dels equipaments per fer
un esforç suplementari per aconseguir aquests estalvis. n

La Patronal del metall
del Bages encoratja a
potenciar la formació
redacció

PATRONAL METAL·LURGICA DEL BAGES

Manresa

Carles Aleman, fins ara director d’Operacions d’ICL Iberia (Iberpotash), ha estat nomenat vicepresident de Potash Spain Operations,
en substitució del Sr. Pablo De Lastres. Nascut a Barcelona, el 30 de
març de 1962, Carles Aleman ha
desenvolupat la seva carrera professional en grans empreses multinacionals com CIBA SC o BASF. El
2013 es va unir a ICL, ocupant diversos càrrecs en les unitats de Salt
and Business Development abans
d’assumir el seu actual càrrec com
a director d’Operacions. Carles Aleman és llicenciat amb màster en
Química per la UAB, en Farmàcia
per la Universitat de Barcelona i en
Ciències Empresarials per la UOC,
a més de MBA (màrqueting) per
l’Escola de Negocis ESADE. n
nnn

nnn El tradicional sopar del metall bagenc va reunir un centenar
d’empresaris del sector a la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa.
Una vegada més, la Patronal Metallúrgica del Bages va convocar els
empresaris del sector, per celebrar
la trobada anual i agrair-los la pertinença a l’entitat. En el transcurs
de l’acte es van reconèixer els cinquanta anys de trajectòria de l’empresa Inauxa Comercial, destacada en el sector dels ascensors, i de
l’empresa Agrícola Fargas, dedicada a la venda i reparació de maquinària agrícola, forestal i de construcció. L’acte es va iniciar amb les
paraules del president de la Patronal, Xavier Perramon, que va fer un
repàs de l’activitat de la Patronal
i va remarcar la importància que
té la formació de qualitat per a les
empreses del sector i la necessitat d’innovar amb què es troben
les empreses. També va informar
que actualment l’entitat està vivint
un procés de creixement, tant en

Sopar del metall

nombre d’associats com en territori. Tot seguit, l’acte va continuar
amb la ponència de l’economista
i intel·lectual català Miquel Puig,
que va encoratjar els empresaris a
prioritzar la formació com a eina de
millora de país. La vetllada va ser
amenitzada pel grup de teatre Paranys que va representar una família rica d’empresaris del sector del
metall de fa 100 anys i va conduir
l’acte com a amfitrions del sopar.
Finalment, es va fer una subhasta
benèfica en què tots els diners recaptats es van destinar als premis
Fundació Lacetània i als premis del
Congrés Talent + Empresa. n
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Antifrau fa al·legacions a l’ordenança
de transparència per millorar-la
L’Ajuntament fa l’aprovació definitiva del reglament un cop superat el període d’exposició pública
ARXIU/MIREIA ARSO

FRANCESC GALINDO MANRESA

El ple municipal ha fet l’aprovació definitiva sense cap vot en
contra de l’ordenança d’administració electrònica i transparència
de l’Ajuntament de Manresa tenint en compte les al·legacions
presentades per l’Oficina Antifrau
de Catalunya.
Aquest organisme s’encarrega
de prevenir i investigar possibles
casos concrets d'ús o destinació
il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular
derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús
en benefici privat d'informacions
derivades de les funcions pròpies
del personal al servei del sector
públic.
L’Oficina Antifrau va justificar
la presentació de l’al·legació al text
aprovat inicialment per la voluntat d’enfortir la integritat de les
institucions i dels servidors públics.
Precisament, l’Oficina Antifrau
és qui té competències en aquest

Jaume Torras, regidor de Recursos Humans i Transparència

tipus d’ordenances i per això les
vetlla fent apreciacions de caràcter tècnic, la majoria de les quals
han estat tingudes en consideració excepte en dos casos, que els
juristes municipals no han considerat adequats. El regidor de Re-

cursos Humans i Transparència,
Jaume Torras, va explicar que només s’havien rebut al·legacions de
l’Oficina Antifrau i que moltes
d’elles «eren de caràcter tècnic».
Segons Torras, les al·legacions
que no han estat acceptades feien

referència a aspectes que ja estaven contemplats en la llei superior
que l’empara.
El regidor de Transparència va
assegurar que durant el procés
s’havia estat en contacte amb
l’Oficina Antifrau i el resultat havia estat «un diàleg franc molt positiu».
L’Ajuntament accepta la majoria de requeriments i, segons Torras, l’Oficina ha manifestat que
«els seus tràmits acabaran aquí i
es tracta d’una acció que fan en tot
tipus d’ordenances de transparència, perquè corresponen a les
seves competències i també ho
han fet amb altres ajuntaments».
Torras va reconèixer que «en un
primer moment ens va sobtar que
fos l’Oficina Antifrau qui fes les
al·legacions».
L’ordenança va passar per
l’aprovació inicial en el ple del
mes de setembre passat. Es tracta
de la primera ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Manresa.

L’Ajuntament manté que
La Carpa del Riu haurà
de tancar l’agost del 2018
LA CARPA DEL RIU

Imatge de l’interior de La Carpa del Riu
REDACCIÓ MANRESA

La Carpa del Riu funciona en un
règim de concessió municipal per
 anys des del , que acaba el
 d’agost de l’any que ve. El  de
novembre passat, l’Ajuntament,
en junta de govern, va desestimar
la petició d’ampliació de la concessió. Contra aquesta decisió, la
propietat va interposar recurs de
reposició, que també ha estat desestimat.
El regidor d’Urbanisme, Marc
Aloy, va explicar que es tractava
d’una concessió «improrrogable», que aquell espai forma part

del parc del Cardener i que en
aquests moments a la ciutat li
convé que hi hagi una bona continuïtat de recorreguts verds més
que no pas «el manteniment d’un
espai privatitzat amb molt poca
utilització al llarg de l’any».
L’acord d’adjudicació de La Carpa del Riu va ser adoptat per l’Ajuntament el  de juliol del 
i notificat el  d’agost del ,
data a partir de la qual, segons
l’Ajuntament, s’ha de considerar
iniciada la concessió, que és per
 anys i, per tant, acaba el  d’agost del .

Més informació a
disposició dels
ciutadans afectats
per clàusules sòl
hipotecàries
REDACCIÓ MANRESA

L’Ajuntament de Manresa formarà el personal de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) i del
Servei d’Intermediació en Deutes
de l’Habitatge perquè puguin assessorar ciutadans afectats per
clàusules sòl hipotecàries.
La formació se centrarà especialment en la detecció de les
clàusules sòl i en la preparació de
la documentació a presentar a les
entitats financeres perquè els
afectats puguin reclamar.
Així mateix, es posarà a disposició de la ciutadania, en format
paper i web, material informatiu.
L’Ajuntament adopta aquests
compromisos després que la CUP
portés una moció al ple i es pactés
un text esmenat.
La moció aprovada també inclou reforçar la coordinació entre
l’Oficina d’Informació al Consumidor amb l’Oficina d’Atenció
Ciutadana i el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge
per atendre totes les persones
afectades que ho sol·licitin.

La CUP atribueix
a CDC i ERC
retallades en salut
«que porten a la
mort persones»
REDACCIÓ MANRESA

La regidora de la CUP Gemma
Tomàs va culpar en el ple «els partits d’aquest equip de govern de
les retallades en sanitat constants
que porten a la mort persones,
concretament a Manresa».
Tomàs feia referència d’aquesta
forma al cas denunciat per Acció
Lila sobre la mort d’una dona a
Manresa abans que el metge la
pogués visitar. Li havien donat la
visita d’urgència a cardiologia per
al cap de set mesos.
L’origen és la queixa apareguda
a la versió digital de la secció
d’opinió de El Periódico dimarts
del fill d’una usuària que explicava que la seva mare va anar al metge el  de juliol del  i li van
donar visita d'urgència de cardiologia per al  de febrer del .
No va poder esperar i va morir el
 d'octubre del .
L’usuari assegurava que el tracte de l’Hospital Sant Joan de Déu
de Manresa va ser excel·lent,
«però ella no va arribar a temps a
la visita. Si algun ciutadà té una urgència, potser podria fer servir la
seva hora. Ella ja no hi podrà
anar». La intervenció de Tomàs al
ple la va fer quan es debatia l’aprovació d’inici dels treballs d’elaboració del nou Pla de Salut.

