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L'ICF finança 855 empreses de la
Catalunya Central amb 218 milions
d'euros
L'Institut Català de Finances (ICF) ha presentat a Manresa els productes i
instruments financers que té a disposició de les empreses per finançar inversions

Jornada que l'ICF ha realitzat aquest dimarts a Manresa | ICF

En els darrers cinc anys, l'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat 855 empreses de la
Catalunya Central per un import global de 218,3 milions d'euros. L'entitat financera pública
catalana ha donat a conèixer aquestes dades a Manresa, en el marc d'una jornada que ha
organitzat al Centre Tecnològic de la ciutat per presentar al teixit empresarial del Berguedà, el
Solsonès, el Bages i el Moianès els productes i instruments financers que té a la seva disposició
per finançar inversions, circulant i capital. La sessió l'han obert l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent,
la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, el president de la Cambra de Comerç
de Manresa, Pere Casals, i el conseller delegat de l'ICF, Josep Ramon Sanromà.
El conseller delegat de l'Institut Català de Finances, Josep Ramon Sanromà, ha explicat que
l'objectiu de la jornada és "explicar què és l'ICF, què fem i com ho fem". De fet, aquesta
jornadaforma part de tot un conjunt de presentacions que l'ICF està duent a terme arreu de
Catalunya per explicar i apropar l'entitat financera pública catalana a tot el teixit empresarial del
país.
Sanromà ha explicat que l'ICF és "el banc públic especialista en aportar finançament addicional a
les empreses i empresaris de Catalunya", i que en els darrers anys "el Govern ha impulsat canvis
legislatius i organitzatius per tal que l'entitat pugui actuar com a banc públic d'inversions i
finançament, a imatge i semblança d'un centenar d'institucions financeres públiques que operen
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arreu d'Europa". "El nostre objectiu", ha dit, "és contribuir al creixement econòmic de les
comarques de la Catalunya Central, i de tot el país".
Posteriorment, la directora general d'Inversions Creditícies i Risc de l'ICF, Anna Àlvarez, ha
presentat als assistents els productes i instruments financers que l'entitat té a disposició de les
empreses i emprenedors, entre els que destaquen els préstecs -per a inversió i circulant-, els
avals i la inversió en capital risc. Segons han explicat, els principals valors dels productes de l'ICF
són "el finançament a llarg termini, la diversificació del risc, que no incorporen la contractació de cap
tipus de producte addicional i que s'adapten al llarg del cicle vital de l'empresa.
També ha explicat altres línies de finançament que l'ICF ha llançat al mercat conjuntament amb
alguns departaments de la Generalitat i amb condicions preferents per a sectors concrets com la
indústria, l'agricultura, l'economia social i la cultura, entre d'altres.
Posteriorment, el president de la Fundació IBAM, Joan Estany, i la consellera delegada d'Inoxtop i
Qualinox, Laura Macià, han explicat les seves experiències en matèria de finançament, i en
concret, les solucions de finançament que l'ICF els va aportar per tirar endavant els seus projectes.
Assessorament individualitzat
Un cop finalitzades les presentacions, l'equip comercial de l'ICF ha atès de manera
individualitzada més d'una desena d'empreses que han sol·licitat assessorament per tal
d'estudiar les seves necessitats de finançament i els seus projectes.
L'ICF compta amb un delegat comercial a la Catalunya Central per apropar la seva oferta de
finançament a les empreses manresanes.
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L'ICF ﬁnança 570 operacions al
Bages per 92,2 milions en 5 anys

L’institut ha donat finançament a 855 empreses de la Catalunya Central
CARLES BLAYA MANRESA

En els darrers cinc anys, l’Institut Català de Finances (ICF) ha ﬁnançat un total de 570 operacions
(entre préstecs i avals) al Bages,
per un import global de 218,3 milions d’euros. En el mateix període, al Berguedà, el nombre d’operacions ha estat de 94, per un import de 15 milions, mentre que a
l’Anoia han estat 221 operacions i
32,3 milions i al Solsonès, 45 operacions, per 5,4 milions. Al conjunt del territori central (incloent
Osona), el nombre d’empreses
que han rebut ﬁnançament per
part de l’ICF ha estat de 855, inferior al nombre total d’operacions
en aquest territori (1.331), ja que
en alguns casos s’ha aportat ﬁnançament en diverses ocasions
a una mateixa empresa.
L’entitat pública ﬁnancera va
donar a conèixer aquestes dades
ahir Manresa, en el marc d’una
jornada que va organitzat al Centre Tecnològic, per presentar al

teixit empresarial de les comarques centrals els productes i instruments ﬁnancers que té a la
seva disposició per ﬁnançar inversions, circulant i capital.
La sessió la van obrir l’alcalde
de la ciutat, Valentí Junyent, la delegada del Govern a la Catalunya
Central, Laura Vilagrà, el president de la Cambra de Comerç de
Manresa, Pere Casals, i el conseller delegat de l’ICF, Josep Ramon
Sanromà, que va explicar que
l’ICF és «el banc públic especialista en aportar ﬁnançament addicional a les empreses i empresaris de Catalunya», i que en els
darrers anys «el Govern ha impulsat canvis legislatius i organitzatius per tal que l’entitat pugui actuar com a banc públic d’inversions i ﬁnançament, a imatge i
semblança d’un centenar d’institucions ﬁnanceres públiques que
operen arreu d’Europa». «El nostre objectiu» va dir, és contribuir
al creixement econòmic de les co-

marques de la Catalunya Central,
i de tot el país».
La directora general d’Inversions Creditícies i Risc de l’ICF,
Anna Àlvarez, va presentar als assistents els instruments ﬁnancers
que l’entitat té a disposició de les
empreses i emprenedors, com els
préstecs –per a inversió i circulant–, els avals i la inversió en capital risc. Els principals valors dels
productes de l’ICF són «el ﬁnançament a llarg termini, la diversiﬁcació del risc, que no incorporen
la contractació de cap tipus de
producte addicional i que s’adapten al llarg del cicle vital de l’empresa», va destacar.
Posteriorment, el president de
la Fundació IBAM, Joan Estany, i
la consellera delegada d’Inoxtop
i Qualinox, Laura Macià, van explicar les solucions que l’ICF va
aportar als seus projectes. Més
tard, l’equip comercial de l’ICF va
atendre una desena d’empreses
que van sol·licitar assessorament.

Seat ven 246.500 cotxes ﬁns
al mes de juny en el seu
millor resultat en 16 anys
EFE BARCELONA

Seat ha tancat el primer semestre del 2017 amb el seu millor resultat comercial des del 2001, amb
un total de 246.500 vehicles venuts, fet que suposa el 13,7% més
que en el mateix període del 2016.
Només en el mes de juny, Seat ha
venut 45.200 unitats, un creixement del 12,6% sobre el mateix
mes del 2016, segons va informar
ahir en un comunicat.
Els resultats han estat especialment positius en els principals
països europeus, amb creixements de dos dígits en tots ells. Espanya lidera aquest creixement
amb 54.100 cotxes venuts, el
21,2% més, i Seat és líder del mercat nacional amb l'Ibiza i el León
encapçalant les vendes per models. Després d'Espanya, Alemanya és el segon mercat de Seat, amb
48.600 vehicles comercialitzats
(+10,2%), mentre que el Regne
Unit se situa tercer amb 29.500
unitats (+20,5%). França (13.300
unitats venudes, el 18,2% més) i

Itàlia (10.500 vendes, el 14,6%
més) també s'apunten un creixement superior al 10%. Altres dos
mercats europeus, Àustria i Suïssa, contribueixen molt positivament al resultat comercial: Àustria amb un creixement del 23,1%
i 9.500 vehicles venuts i Suïssa
amb el 52,3% i 5.300 vendes. La
marca ﬁgura en els dos països entre les deu més venudes.
No obstant això, l'impuls en les
vendes es trasllada a altres regions
del món, com Mèxic, que ja és el
cinquè mercat global de Seat,
amb 12.900 cotxes venuts
(+6,4%); seguit de Turquia, amb
11.300 (+0,5%); Polònia, amb
6.000 (+22,3%) o Israel, amb 5.500
(+5,4%).
El vicepresident Comercial de
Seat, Wayne Griﬃths, destaca que
el creixement a dos dígits de la
companyia «està basat en uns sòlids resultats en la majoria de mercats», gràcies al llançament de
nous models com l'Ateca i la renovació del León.
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El principal indicador de la borsa espanyola,
l'Ibex 35, va tancar la sessió d'ahir amb pèrdues
del 0,57% i es va situar en els 10.449 punts, en
una sessió sense referències destacades i en la
qual els grans valors van tancar a la baixa .
En la jornada d'ahir del selectiu espanyol, dins
dels valors alcistes, Arcelor Mittal va liderar la taula
en avançar l’1,63%, seguida per Mediaset amb
l’1,08% i Acerinox, el 0,94%.
En la banda oposada, les accions d'IAG van resultar les més castigades de l'Ibex, amb un retrocés de l’1,97%, seguit per Grifols, que es va deixar
l’1,89%, i de Mapfre, l’1,78%.

L’índex industrial Dow Jones va sumar el 0,1%
a 21.412,36 poc després del toc de campana.
L'S&P 500 es va deixar el 0,1% i el Nasdaq va caure
el 0,1%.
Al mercat de matèries primeres, el barril de cru
Brent va tancar ahir a l'alça, el barril es va situar en
els 47,23 dòlars.
Al mercat de deute, la prima de risc d'Espanya
se situa en els 113 punts bàsics, mentre que l'euro
va pujar ahir i es canvia ara a 1,142 dòlars.
D'altra banda, el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va avançar ahir que la recaptació derivada de la Campanya de la Renda de
2016 va augmentar el 13% el 30 de juny, respecte
a la mateixa data de la campanya de l'IRPF de l'any
anterior.

Els grans valors del parquet espanyol van tancar
gairebé tots a la baixa al final de la sessió d'ahir,
de manera que Inditex va perdre l’1,10%, Santander, el 0,91%, Iberdrola, el 0,71%, Repsol, el
0,22%; i BBVA, el 0,09%, mentre que Telefónica
va guanyar el 0,20%.
Els mercats europeus, per la seva banda, van
tancar amb pèrdues la sessió. La borsa de Milà va
ser la més castigada amb el 0,27%; seguida de la
de Frankfurt, amb el 0,10%, la de Londres, que va
cedir el 0,42% i la de París, el 0,32%.
Wall Street va obrir amb lleugeres caigudes en
gairebé tots els sectors.
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L’ICF finança 855 empreses
de la regió amb 218 milions
a L’Institut Català de Finances es desplaça al territori amb la voluntat d’acostar l’entitat al teixit
industrial de la Catalunya Central a Préstecs, avals i inversió en capital de risc, productes destacats
Redacció / TLB
MANRESA

En els darrers cinc anys,
l’Institut Català de Finances (ICF) ha finançat 855
empreses de la Catalunya
Central per un import de
218,3 milions d’euros, així
com un total de 26.966
treballadors. L’entitat pública catalana va donar a
conèixer les dades ahir a
Manresa, en una jornada
organitzada pel Centre
Tecnològic de la ciutat
(CTM) encarada a presentar al teixit empresarial
del Berguedà, el Solsonès,
el Bages i el Moianès els
instruments que l’ICF té
per a finançar inversions,
circulant i capital.
El conseller delegat de
l’ICF, Josep Ramon Sanromà, va detallar que la voluntat de l’organisme és
donar-se a conèixer més.
De fet, la jornada que es va
fer a Manresa forma part
d’un seguit de presentacions que l’ICF està fent arreu per explicar i acostar
l’entitat financera al teixit
empresarial del país.
Sanromà va exposar
que l’ICF és “el banc públic

L’acte es va fer al CTM i hi van assistir l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la delegada del govern, Laura Vilagra (al mig) ■ ICF

especialista a aportar finançament addicional a
les empreses i als empresaris de Catalunya”, i va destacar el fet que els darrers
anys “el govern ha impulsat canvis legislatius i organitzatius per tal que l’entitat pugui actuar com a
banc públic d’inversions i
finançament, a imatge i

semblança d’un centenar
d’institucions financeres
públiques que operen arreu d’Europa”. I hi va afegir: “El nostre objectiu és
contribuir al creixement
econòmic de les comarques de la Catalunya Central i de tot el país.”
Posteriorment, la directora general d’Inversions

La frase

La xifra

“El govern ha fet
canvis perquè l’ICF
pugui actuar com un
banc públic d’inversió
i finançament”
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—————————————————————————————————

Josep Ramon Sanromà
CONSELLER DELEGAT DE L’ICF

—————————————————————————————————

empreses de la Catalunya
Central ja van demanar ahir
assessorament per a possibles inversions.

a Es farà una ruta fins

col·lectiu de Tolosa
Motivés! són dos dels
artistes destacats

Redacció / TLB
MANRESA

La vuitena edició de l’Estepa Mediterrània, la mostra off de la Fira Mediterrània, oferirà catorze actuacions que estaran encapçalades per dos muntatges que, com la fira, enguany celebren vint anys.
D’una banda, la cantant
granadina Ámparo Sánchez, coneguda com a Am-

paranoia, actuarà el 7
d’octubre per presentar la
gira de commemoració del
mític disc El poder de Machín. El públic podrà reviure cançons que als noranta van fer furor, com
ara Hacer dinero, En la
noche, Buen rollito i Que
te den. L’altre cap de cartell serà el col·lectiu musicosocial Motivés!, estretament vinculat a la banda
tolosana Zebda, que el 6
d’octubre oferirà l’única
actuació a l’Estat espanyol
de la gira de celebració del
vintè aniversari del disc
Chants de lutte. El projecte, nascut el 1997 a les bar-

Sectors concrets
També va explicar altres línies de finançament que
l’ICF ha llançat al mercat
conjuntament amb alguns
departaments de la Generalitat i amb condicions
preferents per a sectors
concrets, com ara la indústria, l’agricultura, l’economia social i la cultura, entre d’altres.
En la jornada d’ahir
també hi van ser el president de la Fundació IBAM,
Joan Estany, i la consellera
delegada d’Inoxtop i Qualinox, Laura Macià, que van
exposar les seves experiències en matèria de finançament i, en concret,
les solucions de finançament que l’ICF els va aportar al seu dia per tirar endavant els seus projectes.
Un cop va haver acabat
l’acte, un equip de l’ICF va
atendre una desena d’empreses locals interessades. ■

Manresa recordarà
la visita dels delegats
de les Bases

L’‘off’ de la Fira
Mediterrània té
el cartell definit
a Amparanoia i el

Creditícies i Risc de l’ICF,
Anna Àlvarez, va presentar als assistents els productes i instruments que
l’entitat té a disposició de
les empreses i emprenedors, entre els quals destaquen els préstecs –per a inversió i circulant–, els
avals i la inversió en capital
de risc. Álvarez va destacar
que els principals valors
dels productes de l’ICF són
“el finançament a llarg termini, la diversificació del
risc, que no incorporen la
contractació de cap tipus
de producte addicional i
que s’adapten al llarg del cicle vital de l’empresa”.

al monestir de Sant
Benet, símbol de l’estil
catalanista de l’època

Amparo Sánchez rememorarà peces com ara ‘Hacer dinero’,
‘Buen rollito’ i ‘En la noche’ ■ EPA

riades del nord de Tolosa,
recuperava en clau festiva
peces del repertori sonor
de les lluites obreres i populars contra el feixisme
durant el segle XX, com
ara El cant dels Partisans,
El Paso del Ebro, L’Estaca
i Bella Ciao.
En total, hi haurà catorze actuacions i quatre artistes internacionals. Des-

taquen la proposta de l’artista catalana Sílvia Tomàs, que presentarà el disc
Següent pas, i l’estrena absoluta de X Peteneras, el
nou disc del col·lectiu de
rumba catalana Achilifunk
Sound System, capitanejat per Txarly Brown. També actuaran els bagencs
Sherpah i els gironins Biflats, entre altres. ■
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El 14 de juliol es farà una
caminada popular de Manresa fins al monestir de
Sant Benet en el marc de la
commemoració dels 125
anys de les Bases de Manresa. L’objectiu és recordar
la visita que van fer a Sant
Benet el 26 de març de
1892 els delegats de la
Unió Catalanista, reunits a
la capital del Bages per
aprovar les Bases per a una

Constitució Regional Catalana. La caminada sortirà a
les set de la tarda dels Trullols i inclourà una visita al
monestir. Hi haurà servei
de bus per tornar. La ruta
rememorarà
l’excursió
que els delegats van fer en
carruatges fins al monestir
romànic, l’estil que era
considerat, des de la Renaixença, el propi de la nació catalana. Aleshores, a
Sant Benet només es conservaven en bon estat l’església, els retaules i l’hostatgeria, que era utilitzada
com a habitatge per als treballadors de la fàbrica tèxtil adjacent, que era propietat d’Elisa Carbó, mare
de Ramon Casas. ■

Internet i tecnologia | Jaume Ferrer | Actualitzat el 14/07/2017 a les 19:11

Joc de Trons
«Potser ho heu endevinat, [Google] no és tant una tecnològica per més que hi
hagi molta tecnologia punta, sinó una companyia de media, un mitjà de comunicació»
La Comissió Europea acaba d'imposar una multa a Google, perdó a Alphabet (però Google entre
nosaltres) de 2,47 bilions d'euros. Per una companyia que diposa en cash de prop de 90.000
milions d'euros no és pas tant. Cal llegir el text del comunicat de la Comissió, perquè la grossa ve
després. Si en 90 dies no canvia d'actitud (entén-ho!!!) la multa serà d'un 5% de la xifra de negoci
diària d'Alphabet. I com que la major part de la xifra de negoci de la firma prové de la publicitat,
aproximadament un 7% del que ingressés diàriament pel sistema d'Adwords aniria per a la multa,
sempre que abans no hagi canviat d'actitud, mostri penediment i que això quedi clar a tothom. La
multa es limita al servei de comparació de preus inclòs al Google Shopping, un servei no central al
cor del cercador. A més, el comunicat amenaça amb altres contenciosos com el sistema operatiu
per a mòbils Android i el sistema de publicitat Adsense. Aquestes dues amenaces ja van més al
moll de l'os, donat que internet se'ns fa mòbil i que la publicitat encara és el 90% dels ingressos
d'Alphabet.
Diuen que la realitat és polièdrica, i deu ser veritat perquè la realitat té moltes cares i
dimensions que s'entrecreuen entre elles. Una de les cares del poliedre de "n" cares ho veu com
un pla de competència sense quasi fricció on el regulador, amb els seu criteris rancis, interfereix
en la lliure decisió dels consumidors que en ús de la seva racional llibertat escullen el motor de
cerca que a més d'excel·lent és innovador. No ho nego, però és que hi ha "n" cares que són "n"
móns diferents cadascun amb les seves regles del que està bé i del que no.
Una altra manera de veure-ho és el poder i la seva distribució. Demostrar qui mana,
reivindicar el teu lloc en el món, decidir amb quines cartes jugarem a partir d'ara. Google també
ha tingut problemes amb la Federal Trade Comission dels Estats Units per abús de posició
dominant (el mateix que aquí) però se n'ha sortit millor que amb la Comissió Europea. No tinc cap
dubte que el fet que entre les 20 primeres empreses del món d'internet no n'hi hagi cap d'Europea
allibera a la Comissió de remordiments i de pressions a l'hora de marcar terreny. I no és que
Google hagi estalviat en feina de Lobby a Brussel·les. Oficialment consta la despesa d'entre 4,24
i 4,5 milions d'euros en aquests afers, amb increments substancials any rere any. Sembla
raonable la quantitat invertida, el resultat de moment no tant.
El model de negoci de Google és innovador, però potser no tant. Si mirem les fonts
d'ingressos, de la mateixa manera que un diari s'adreça a un públic a qui cobra per comprar un
diari i que a més ven publicitat, Google el que fa es portar al límit aquest model d'ingressos. El
90% de tot el que ingressa el conglomerat ve de la publicitat. El que provoca el teu gran èxit i
admiració també és el que et pot acabar matant. Potser ho heu endevinat, no és tant una
tecnològica per més que hi hagi molta tecnologia punta, sinó una companyia de media, un mitjà de
comunicació. Una organització que explica el món, escriu el relat. Ho sospitem pel tipus de fonts
d'ingressos que té. Ho sospitem per la seva missió explicitada, allò d'organitzar la informació
existent. Ho sospitem pel canvi que hi ha hagut en la seva pàgina de respostes que és la seva
cara al món. D'explicar deu enllaços a altres web a contestar directament la pregunta que se li fa,
tot dins de la casa i ben personalitzat. Ho tenim quasi provat senyors de la Comissió (perdó,
senyora Vestager, Margarida per als coneguts), Google és una gran firma de comunicació que té
un 80,47% de mercat global als ordinadors de taula i un 94,87% al món mòbil... I Europa pertany al
continent Google, no com la Xina que ha creat el seu propi ecosistema i l'antiga Unió Soviètica
que també.
Per això la nostra Santa Inquisició demana que modifiqui el seu algoritme i d'alguna manera
que el "confessi" en part. Que ja n'hi ha prou d'anar fent estudis i experiments per veure què és
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el que mou el rànquing (hi ha tota una indústria darrere d'això, americana sobretot). Que ara volem
la veritat, la llum sobre l'algoritme que ens fabrica la manera de veure el món. I si no, el foc a la
plaça gran. Joc de trons. Txan Txan Txan!!!
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