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Enganxats a l'automoció (que es
mou)
«D'una banda, poques empreses industrials grans, tecnificades i amb alta
productivitat i que fan gran part de les exportacions. De l'altra, un nombre molt
més gran d'empreses petites, més que mitjanes, que no presenten indicadors
tan bons»

El Bages tenia el 2005 aproximadament un 8% del seu Valor Afegit Brut-VAB (la mesura més
adient de la grandària d'una empresa o sector) dedicat al món de l'automoció com a client final, al
món de la mobilitat i el transport. Segons l'Estudi de Dinamisme Empresarial al Bages que fem
anualment a la Cambra de Comerç de Manresa, aquesta xifra, deu anys després, ha pujat fins a
gairebé el 10%. És a dir, una desena part del valor que es crea a la comarca per part de l'empresa
privada (productes i serveis) va dedicada finalment a la construcció de màquines que es mouen i
ens fan moure.

Per fer aquest estudi dividim l'economia del Bages en 17 sectors basats en la classificació
CNAE (Classificació d'Activitats Econòmiques). Tres d'aquests sectors estan enganxats a la
mobilitat: el material de transport al 100% i els sectors del cautxú i del metall parcialment.
Repassant les empreses de cada sector, és relativament fàcil calcular aproximadament quina és
la quantitat de VAB que va a un destí final. Mentre el primer sector ha tingut una trajectòria
ascendent en aquest període, el metall ha tingut molts alts i baixos i el sector del cautxú ha
minvat clarament. Fa deu anys teníem Pirelli, ara no... Però encara se'n fan, de rodes.

En general les empreses de material de transport i cautxú són de capital internacional (una
manera de dir que el centre de decisió darrer és a fora la comarca i la major part de les vegades
molt lluny de Catalunya). Per contra, les del tradicional sector del metall el tenen més a prop. El
primer sector té una mitjana de prop de 60 treballadors per empresa, els altres dos molt menys
(es queden en la categoria de micropimes, amb menys de 10 treballadors). Podem concloure
doncs que a més de ser molt més industrials que la mitjana catalana, també som molt més dels
sectors de l'automoció i la mobilitat.

Com és tradicional al nostre país, i també a nivell estatal, tenim una dualitat empresarial
pronunciada. D'una banda, poques empreses industrials grans, tecnificades i amb alta
productivitat i que fan gran part de les exportacions. De l'altra, un nombre molt més gran
d'empreses petites, més que mitjanes, que no presenten indicadors tan bons. I el principal destí
de les quals són encara els 2 milions de cotxes que es fabriquen arreu de les 17 plantes que hi ha
a tot l'Estat, això sí, plenament inserides en les anomenades cadenes globals de valor "GVC".

I això és bo o és dolent? Un clàssic "depèn" fóra pronunciable. Però sobretot cal prendre
consciència de que es treballa per un sector en procés de disrupció total a mitjà i llarg termini (el
curt termini acabaria a principis de 2020). Estem fabricant parts de màquines que fan moure coses
que treballen solament un 4% del seu temps de mitjana, i en ciutat un 30% del temps de circulació
el passen cercant aparcament (no cal dir que això no és massa sostenible i aquesta paraula ara sí
que compta, no és broma). És un sector subjecte a un canvi de model de negoci més que
substancial. Després de la Segona Guerra Mundial, el cotxe era símbol i aspiració de llibertat. Ara
ja no, perd cada cop més aquesta simbologia, i si no que ho preguntin als "millenials". Millor
llogar, no? És plenament racional, o compartir, que encara és més barat. Cap a on va el món de la
mobilitat a les grans megaciutats (o no tant megas)? L'hostilitat regulatòria cap a l'ús individual i
privatiu del cotxe ja no depèn ni del color polític de les administracions de torn. És un canvi de
tendència clar, sostingut i profund.
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Tot plegat implica un canvi tecnològic. Fins ara tot ho havíem fonamentat en el motor de
combustió interna (tecnologia aplicable a tot arreu, quan la que ve ara és la de la Intel·ligència
Artificial, també aplicada a la mobilitat). I el que ve és el cotxe elèctric, autònom i connectat. Al
Bages sortosament no es treballa gairebé per a la fabricació de motors de combustió interna, ja
que aquest està composat de 2.000 peces que es mouen, mentre que el motor elèctric solament
en té unes vint. Però per contra, la incorporació de robots a la indústria de l'automoció és massiva i
creixent (100.000 robots incorporats a nivell global el 2015). I els robots no són barats per a les
microempreses.

I això és bo o és dolent? Es faran més o menys cotxes? Hi tindrà cabuda la nostra indústria?
Les firmes de primer nivell ho tenen molt més treballat en el marc dels escenaris de futur que
vénen. Però i els petits? Sí que hi ha empreses noves, encara petites, dinàmiques, que treballen
coses com la visió artificial, la càrrega elèctrica, i un llarg etcètera de tot, que són base del futur. I
que poden capturar una part "justa" del Valor Afegit de tota la cadena. Que no passi com en el vi,
que Espanya ven a 1,09 €/litre davant dels 5,84€/litre del vi francès. És sis vegades millor?
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Hem d’anar enda-
vant tots plegats»

«Estem en un
estat d’excep-
ció. La Genera-
litat està inter-
vinguda i això
ha provocat
una resposta de
la gent. Des de

primera hora a Barcelona hi ha
hagut molta participació. Les con-
centracions sorgeixen de forma
espontània i és una bona mostra
que la gent no té por de tot el que
ens puguin fer, hem d’anar enda-
vant tots plegats. Continuem fent
la feina per preparar l’1 d’octubre.
Estem treballant des de fa temps
per poder celebrar el referèndum.
Estem rebent una provocació
molt forta per part de l’Estat espa-
nyol, però la resposta ha estat ple-
na de serenor i tranquil·litat. I això
és impressionant. La unió entre la
societat civil i el govern ens farà
anar a votar l’1 d’octubre». 

Suposo que és millor
asseure’s i parlar»

«Crec que la
gent, per bé o
per mal, no s’es-
tà assabentant
de tot el que
està succeint. El
President de
Catalunya no

ha donat cap explicació al poble
sobre la independència. I molta
gent dóna moltes informacions i
no sabem el que està passant. A
partir d’aquí, no sé el futur. Suposo
que és millor asseure’s i parlar.
Serà molt difícil poder votar en un
referèndum l’1 d’octubre, però
això no ho sabrem fins que arribi
el moment».

Ja tenim aquí el
xoc de trens»

«La reacció de
l’Estat espanyol
enviant guàr-
dies civils i la
resposta de la
ciutadania sor-
tint als carrers
pacíficament

reclamant un referèndum, era
una situació força previsible. Ja te-
nim aquí el xoc de trens i a veure
com en sortim i com es resol
aquesta situació. Què ens espera
en un futur pròxim? Doncs és molt
difícil de saber, pot passar qualse-
vol cosa. En tot cas, depèn molt de
la força de la gent i del que esti-
guem disposats a fer. També hem
de tenir present la resposta i la for-
ça del govern de l’Estat espanyol». 

L’Estat ha coartat els
drets fonamentals»

«La situació ac-
tual deixa una
part negativa i
una de positiva.
La negativa és
que queda ben
demostrat, cla-
rament, la talla

democràtica de l’Estat espanyol i
fins on és capaç d’arribar per co-
artar les llibertats democràtiques
i els drets fonaments de la societat.
I la positiva és que la gent inde-
pendentista o no, ha encarat pa-
cíficament la resposta a l’Estat. La
gent ha de seguir aguantant l’em-
bat antidemocràtic, i això ens por-
tarà a poder exercir el nostre dret
a vot».

Ara el que toca és fer
pinya entre tots»

«Els castellers
de Berga do-
nem tot el su-
port al Govern
de Catalunya i
rebutgem total-
ment el que es-
tem vivint. Des

del primer moment hem estat al
costat del moviment independen-
tista, hem ajudat l’ANC en el que
ha calgut, per exemple cedint el
nostre local, i l’únic que ens queda
fer ara és continuar estant al costat
d’aquells que treballen per millo-
rar la nostra societat. Hem de con-
tinuar lluitant per poder decidir,
votar i formar el nostre país.
Aquests dies s’estan fent moltes
comparacions amb els castellers,
i és que el que toca ara és fer pinya
entre tots, i sobretot amb molta
calma i sense caure en provoca-
cions. Ara el que toca és continuar
sortint al carrer, manifestar-nos i
dir-hi la nostra. Hem d’explicar-
nos perquè tothom ens escolti».

Esperem que es
pugui votar»

«La veritat és
que és un con-
flicte molt i
molt complicat
i difícil de resol-
dre. Cada part
té el seu punt de
vista i uns argu-

ments que defensa i que són res-
pectables. Desconec què passarà
en el futur, però trobar una solució
no serà gens fàcil, tothom sap que
és un tema sensible i espinós. Es-
perem que es pugui votar l’1 d’oc-
tubre, però no les tinc totes, no és
gens clar que es pugui fer. Ja ho
veurem».

El que estan fent és
desproporcionat»

«Les mesures
que s’estan uti-
litzant ara són
desproporcio-
nades. Ja fa
temps des de la
Pimec vam fer
un comunicat

postulant-nos pel dret a decidir
amb un referèndum legal i pactat.
Però ara no acceptem el que s’està
fent i estem molt preocupats;
semblen mesures de fa més de 50
anys. Condemnem els fets pel dret
bàsic d’expressió. No estem par-
lant d’independència sinó de de-
cidir lliurament el que vol la po-
blació. El poble no el podrà aturar
el Tribunal Constitucional; s’estan
activant nous independentistes
per no voler dialogar. Confio que
els dos governs apliquin el sentit
comú».

No entenc la radica-
lització que hi ha»

«Fa 27 anys que
sóc aquí i em
sembla que hi
ha hagut mi-
llors oportuni-
tats per millorar
els drets dels
catalans. Però,

per exemple, recordo que Jordi
Pujol preferia votar a favor del Par-
tit Popular i moltes coses s’apro-
vaven gràcies als vots dels cata-
lans. Amb els anys, l’independen-
tisme s’ha radicalitzat i també els
respectius governs, i no entenc
gaire per què, quan moltes coses
es poden arreglar amb diàleg i fent
política. No veig la manera de des-
estructurar Catalunya d’Espanya.
Aquests dies he estat a la Costa
Oest dels Estats Units on Trump
ha dit que volia fer marxar els im-
migrants, sobretot mexicans.
M’he trobat que pràcticament no
he hagut de parlar anglès per
aquella zona. I això com vol
Trump desestructurar-ho? Em
sembla que a Catalunya pot pas-
sar el mateix». 

Potser caldrà canviar
les cares per al diàleg»

«Ho veig amb
força preocu-
pació. Primer
ha crescut la
tensió política,
després la insti-
tucional, i ara ja
hi ha tensió so-

cial. Precisament ara el que pre-
ocupa és que el problema s’ha
traslladat al carrer. Les dues parts

estan enrocades. Cal veure com
arribem al dia 1 d’octubre, segu-
rament en el clímax, però sobretot
què passa a partir del dia 2, quan
s’haurà de continuar treballant i
sembla de difícil solució en l’àmbit
polític. Potser caldrà canviar d’in-
terlocutors, que hi hagi cares dife-
rents en el diàleg. Confio que en
l’àmbit social, la gent és prou ma-
dura per saber el que ha de fer».

Hi ha molta gent dis-
gustada al carrer»

«Com a directo-
ra del Campus
de  Manresa de
la UPC dema-
no respecte per
la llibertat d’ex-
pressió. Vull la
democràcia

real, no el que entenen per demo-
cràcia a Madrid. Aquest cop s’ha
passat una mica, i així ho han ex-
pressat tots els rectors de la UPC
com a principi bàsic. Aquí tenim
gent de pensaments diferents,
però respectaré el que decideixi
casdacun, com si vol deixar unes
classes per anar-se a manifestar.
Ens trobem en un moment d’ex-
cepcionalitat i, per tant, a la meva
universitat que tothom faci el que
hagi de fer; ho respectaré. Com a
regidora de Sallent pel PSC i, des-
prés d’un temps de reflexió, he
canviat la manera de veure les co-
ses. Una vegada, Marina Geli va
dir una frase que em va quedar
gravada referent a  com podria en-
trar a casa i explicar als seus  fills
una decisió inoportuna del seu
partit. Em va colpir i vaig pensar
que tenia tota la raó. A partir d’a-
quí, tinc les meves idees. Aquí a
Sallent, he trobat al carrer gent
molt normal que està disgustada.
Si algú pensa que les empreses de
Catalunya marxaran, res de res, ni
la Seat, ni Volkswagen. Aquí no  te-
nen cap poblema. Quan definim
democràcia, no parlem del mateix
a Madrid i a Catalunya».

Els problemes polí-
tics, amb política»

«Els problemes
polítics s’han
de poder resol-
dre amb políti-
ca, i això no és el
que s’està fent.
Solucions alter-
natives a la po-

lítica no funcionaran. Fa dies que
s’han creuat ratlles vermelles amb
un gran ridícul internacional.
Nosaltres tractem amb els agents
econòmics, i els polítics han de fer
política. Aquest tema s’ha de re-
conduir abans que acabi d’escla-
tar. L’actitud és irresponsable per-
què les coses no milloraran judi-

cialitzant-les. Cal que les dues
parts facin un pas enrere i com-
nencin a dialogar sense condicio-
nants i amb seny. Nosaltres estem
a favor de respectar la sobirania
del Parlament. Respecte al pro-
nunciament que ha fet la Cambra
d’Espanya, no ens hi sentim re-
flectits; el seu punt de vista és mas-
sa esbiaixat».

És una situació nega-
tiva per al poble»

«És una situa-
ció negativa per
al poble català i
el principal res-
ponsable és el
Partit Popular.
Ara mateix s’es-
tan vulnerant

drets i a la vegada no es pot exercir
la llibertat d’expressió. No han fet
cas de les peticions de diàleg i la
resposta sempre ha estat negativa.
Fins ara, les mesures eren contra
política, ara ja són contra el poble,
com confiscar les targetes per
anar a les taules electorals».

Han aplicat el 155 de
forma encoberta»

«Fins ara està-
vem parlant del
dret a decidir,
ara ja estem
parlant d’una
altra cosa. El go-
vern espanyol
ha atacat les

nostres institucions. Han aplicat
el 155 de forma encoberta perquè
tenen la força per fer-ho. Com a
sindicat, estem també per defen-
sar la democràcia i les llibertats, i
sobretot els drets dels treballa-
dors, pensin el que pensin. El pro-
blema que s’ha creat s’ha de resol-
dre amb política i diàleg. Han tras-
passat una línia vermella i això em
sap molt greu».

S’estan vulnerant els
drets humans»

«El SOM no ha
treballat mai
des d’un àmbit
polític, però
sempre s’ha
mogut davant
de la injustícia.
S’han de res-

pectar i valorar els drets humans,
i creiem que al nostre país, a la na-
ció catalana, tot això s’està vulne-
rant. Saber què passarà a partir
d’ara? Hem de pensar que la jus-
tícia sempre acaba guanyant i els
drets humans acabaran sent res-
pectats».
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Nous cursos per ajudar
els joves a trobar feina

nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa ha obert el període d’inscrip-
cions per a dos nous cursos del 
programa PICE, adreçats a joves 
menors de 30 anys que vulguin tro-
bar feina. Es tracta d’un programa 
que duen a terme les Cambres de 
tot l’Estat amb l’objectiu de reduir 
l’atur juvenil a través de la forma-
ció de perfils professionals amb de-
manda per part de les empreses del 

territori.Els dos cursos que es faran 
aquesta tardor són un de logística 
i magatzem i un altre de màrque-
ting digital. El de logística i magat-
zem comença el dia 9 d’octubre i té 
una durada de 95 hores. En aquest 
curs, a més d’aprendre els coneixe-
ments necessaris per treballar en 
una empresa de logística, els parti-
cipants obtindran de manera gra-
tuïta el carnet de carretó elevador 
frontal/retràctil i transpaleta.
El curs de màrqueting digital té una 
durada de 125 hores i comença el 

dia 30 d’octubre. Aquesta formació 
anirà a càrrec de la consultoria es-
pecialitzada 3isic i s’hi aprendran 
les tècniques bàsiques del màrque-
ting digital, models de negoci en 
línia, creació de webs amb Word-
press i gestió de la marca personal.
Tots dos cursos inclouen, a més de 
la formació especialitzada, una for-
mació bàsica en ocupabilitat i habi-
litats socials. Els cursos són gratu-
ïts i els participants, a més, poden 
beneficiar-se d’una beca i formar 
part d’una borsa de treball durant 
quatre mesos després d’haver aca-
bat la formació. 
La Cambra també ofereix ajudes 
econòmiques a les empreses que 
contractin alguns dels joves parti-
cipants en aquests cursos, de fins a 
4.950 euros per contracte.
Per a més informació, cal posar-se 
en contacte amb la Cambra al te-
lèfon 93 872 42 22 (Josep M. Mon-
ge) o al correu electrònic jmonge@
cambramanresa.org. n

redacció
Manresa

La Fira Ecoviure  
tornarà a Manresa 
el 28 i 29 d’octubre

nnn Ecoviure, la fira de referència 
en ecologia i sostenibilitat de la Ca-
talunya Central, tornarà a Manresa 
la propera tardor. Serà els dies 28 i 
29 d’octubre amb entrada gratuïta 
i un ampli ventall de propostes per 
apropar a tots els públics les dar-
reres tendències del sector ecolò-
gic. L’alimentació hi tindrà un pes 
destacat amb demostracions gas-
tronòmiques de productes ecolò-
gics, tallers (de pa ecològic, her-
bes aromàtiques, reconeixement 
de plantes) i degustacions de pro-
ductes, que es podran fer a través 
de l’Ecotiquet, una de les novetats 
d’enguany.Els visitants a Ecoviu-
re també podran conèixer el tèx-
til sostenible i experimentar-hi, a 
partir d’expositors del sector i de 
tallers de confecció de garlandes 
de Nadal amb roba reciclada. Els 
vehicles elèctrics, la construcció 
sostenible i altres propostes rela-

cionades amb l’ecologia també hi 
seran presents. El dia previ a la in-
auguració, el divendres 27 d’octu-
bre, tindrà lloc una nova edició de 
les Jornades sobre l’energia. n

redacció
Manresa

cc maNrEsa

Imatge d’una edició anterior

EcoVIurE

Manresa tornarà a tenir una 
fira dedicada als animals
redacció
Manresa

nnn Fins al proper 22 de setembre 
restarà obert el període d’inscrip-
cions per poder participar a la fira 
Animanresa, que aquest any se ce-
lebrarà el 22 d’octubre.
A Animanresa hi poden partici-
par les entitats sense ànim de lucre  
i les empreses i els professionals que 
ofereixen serveis i productes rela-
cionats amb la tinença d’animals 
de companyia. El nombre d’entitats 

participants està limitat a un mà-
xim de vint. Per formalitzar la ins-
cripció, les entitats hauran de pre-
sentar la sol·licitud corresponent, 
que es pot descarregar a la pàgina 
web de l’Ajuntament o que troba-
ran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de Manresa (OAC), i presentar-la 
a l’OAC. L’horari d’atenció fins al  
15 de setembre és de dilluns a di-
jous, de 8.30 h a 17 h, i els divendres, 
de 8.30 h a 14 h. A partir del 16 de 
setembre, l’horari és de dilluns a 
dijous, de 8.30 h a 18 h, i els diven-

dres, de 8.30 h a 15 h. Animanresa, 
que enguany celebra la cinquena 
edició, es desenvoluparà al primer 
tram del passeig Pere III i al Pati del 
Casino de Manresa. 
Aquest certamen anual té l’objec-
tiu de conscienciar sobre la tinen-
ça responsable dels animals de 
companyia, incentivar l’adopció 
d’animals i promocionar les enti-
tats sense ànim de lucre, així com 
les empreses i els professionals que 
treballen en l’àmbit dels animals 
de companyia. n Les inscripcions per poder participar-hi estaran obertes fins al dia 22

AJ MANRESA
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