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La manresana Indústries Ponsa
trasllada la seva seu social a Madrid

L’empresa diu que la situació política genera «preguntes» de clients i vol garantir-los estabilitat

SegurCaixa
Adeslas denega
a Mas cobrir la
ﬁança de 5,2
milions d'euros

JOSEP ROJAS/ARXIU

CARLES BLAYA MANRESA

La històrica empresa manresana Indústries Ponsa, especialitzada en la fabricació de cintes tèxtils,
va anunciar ahir el trasllat de la
seva seu social a Madrid. Ponsa
esdevé així la primera empresa de
la Catalunya Central que fa un pas
que ja han decidit, en els últims
dies, grans societats de l’Íbex 35,
com CaixaBank, Banc Sabadell,
Gas Natural, Abertis, Colonial i
Cellnex, a més de Torraspapel,
MRW, San Miguel o DVD Dental,
entre d’altres.
Segons va comunicar ahir la direcció de Ponsa a la plantilla, l’empresa justiﬁca la decisió (que va
prendre dilluns, el mateix dia en
què va fer el registre públic de la
notiﬁcació) en el fet que «volem
transmetre un missatge de tranquil·litat» després, diu l’empresa,
«de vàries preguntes rebudes sobre la situació actual de Catlaunya
i com afectaria una ruptura per la
declaració d’independència en
les nostres relacions comercials».
Segons el comunicat de Ponsa, «el
canvi es fa per garantir a tots i cadascun dels nostres clients, col·laboradors i proveïdors la mateixa
estabilitat, qualitat i conﬁança en
els nostres productes que els hem
servit durant els últims 189 anys».
La direcció assegura que «en cap
moment les nostres operacions
quedaran fora de la Unió Europea
i de l’euro», i alhora que «la pro-

Façana de les instal·lacions de Ponsa als Dolors, en una imatge d’arxiu

ducció de Manresa podrà continuar sent exportada amb tota normalitat als nostres clients i els llocs
de treball es mantindran».
En declaracions ahir a Regió7,
fonts del consell de direcció van
afegir que «feia dies que en parlàvem» i que han hagut de prendre
una decisió després que al mercat
europeu «se’ns mira amb més por,
perquè allà la informació que es
rep de la situació a Catalunya no
és tan activa. I en altres països ja
han viscut situacions com la nostra». Segons les mateixes fonts, la
inquietud sobre l’entorn jurídic

de les empreses catalanes podria
generar «un boicot», del qual,
però, l’empresa no té avui dades.
«Ho haurem d’avaluar a ﬁnal de
mes, però el que anem rebent són
preguntes». En qualsevol cas,
l’empresa recorda que «sense
clients no hi ha facturació i sense
facturació no existim». Les fonts
del consell de direcció també insistien que «de moment, aquesta
decisió no implica res, només és
per protegir clients i treballadors».
Indústries Ponsa, amb una facturació de 16 milions d’euros en el
darrer exercici, ven el 30% de la

seva producció al conjunt de l’estat (només el 5% a Catalunya). La
resta viatja a diversos punts d’Europa. Ponsa té centres de producció a la Xina i Romania i també té
instal·lacions a Suècia, a més de la
fàbrica de Manresa, on treballen
un centenar de persones.
La notícia va causar sorpresa
ahir a la Cambra de Comerç de
Manresa. El seu president, Pere
Casals, aﬁrmava que «no ho sabia,
però és possible que es donin altres casos. Podem veure moviments en els propers dies. Les empreses es plantegen escenaris de
futur i estan a l’espera de prendre
decisions en funció dels moviments que es vagin produint».
Segons Casals, «a qui té una
part del seu mercat a Espanya se
li estan fent moltes preguntes, ﬁns
i tot es demana l’opinió personal.
No sabria dir si s’està gestant un
boicot», conclou el president de la
cambra. Per a Casals, «a Ponsa
deuen haver valorat que podrien
tenir problemes, encara que
aquesta sigui una situació cojuntural. Les decisions són sempre
molt particulars de cada empresa». «Hi ha inquietud, és cert», diu
Pere Casals, «però qui treballa
més cap als mercats de fora s’ho
mira d’una altra manera, perquè
això no serà mai d’un dia per l’altre». Casals assegura no tenir «cap
constància que hi hagi més empreses que hagin pres decisions».

Grup Planeta decideix endur-se la seu a
Madrid després del discurs de Puigdemont
L’asseguradora

Catalana
Occident anuncia el trasllat
de Sant Cugat a la capital
de l’estat
EFE BARCELONA

El Grup Planeta va conﬁrmar
ahir que traslladarà la seva seu social de Barcelona a Madrid després que Carles Puigdemont assumís ahir la declaració d'independència d’efectes suspesos.
Un portaveu del principal grup
editorial i audiovisual espanyol va
recordar el comunicat que va difondre dilluns, en què informava
que el seu consell d'administració
adoptaria la decisió de canviar de
seu en el cas que Puigdemont fes
una declaració d'independència
de Catalunya. El portaveu va precisar que el fet que el president
proposés suspendre els efectes de
la declaració no suposarà cap modiﬁcació del parer del grup editorial. «La decisió està presa i el con-

sell d'administració no haurà de
tornar a reunir-se» per avaluar-la
de nou, va assegurar la mateixa
font. El consell del Grup Planeta
assenyalava com a motius per
canviar de seu «la inseguretat jurídica que es produiria» en l'empresa i afegia que tenia en compte, a més, la protecció «dels interessos dels seus accionistes, empleats i del projecte empresarial».
Planeta va assegurar que el trasllat
del domicili social no comportarà
moviment d'empleats «ja que el
grup té seus operatives en diverses ciutats d'Espanya».
El moviment no afectarà, però,
a la concessió del LXVI Premi Planeta de novel·la, que es decidirà
el proper diumenge al Palau de
Congressos de Catalunya, a Barcelona, en el transcurs de la tradicional vetllada literària.
Fuita d’empreses
La fuga d'empreses derivada de la
situació política a Catalunya va
continuar ahir amb companyies

L’agència de viatges en línia
eDreams Odigeo i el grup
quimicofarmacèutic Indukern
també volen marxar
Penguin Random House,
Freixenet, Renta Corporación,
Caixa d’Enginyers i Idilia
Foods s’ho rumien
com Catalana Occident, eDreams
i Indukern. Més d'una trentena
d'empreses han decidit en l'última setmana traslladar les seves
seus socials fora de Catalunya davant la incertesa jurídica que genera el procés sobiranista.
Amb aquest moviment, les corporacions volen traslladar un
missatge de tranquil·litat als mercats, però sobretot garantir que
seguiran operant sota el paraigua
de la UE davant de qualsevol possible escenari.
L'asseguradora Catalana Occident, d’origen familiar manresà,

mourà el seu domicili de Sant Cugat del Vallès a Madrid «per preservar els interessos dels seus
clients, treballadors, mediadors i
accionistes». Una altra cotitzada,
en aquest cas l'agència de viatges
en línia eDreams Odigeo, ha optat
per ubicar la seva seu social a Madrid, igual que el grup químicofarmacèutic Indukern. També Sanantur, empresa dedicada al turisme de salut especialitzada en
trasplantaments capil·lars, la gestora de fons EDM o VidaCaixa,
l'entitat líder del sector assegurador a Espanya, portaran el seu domicili social fora de Catalunya.
Altres empreses han advertit
que adoptarien decisions si Puigdemont formulava una declaració unilateral d'independència.
Així ho han comunicat Penguin
Random House, el grup vitivinícola Freixenet, la immobiliària
Renta Corporación, Caixa d'Enginyers i Idilia Foods, l'empresa
propietària de marques com Cola
Cao i Nocilla.

ACN BARCELONA

SegurCaixa Adeslas, participada pel grup Mutua Madrilenya i
CaixaBank, ha denegat a l'expresident Artur Mas cobrir la ﬁança
de 5,2 milions d'euros que li reclama el Tribunal de Comptes per la
despesa en l'organització del 9-N.
Fonts de l'asseguradora han explicat que no es faran càrrec del pagament d'aquests diners ja que la
pòlissa de responsabilitat civil
que Mas tenia com a càrrec de la
Generalitat no cobreix casos derivats de fets que han estat considerats delicte i condemnats per la
justícia. Mas té ﬁns al 16 d'octubre
per dipositar la ﬁança, després
que el Tribunal de Comptes notiﬁqués el 25 de setembre passat
que havia de pagar 5.251.948 milions d’euros (4.831.599 euros més
420.349 euros d’interessos) per la
consulta del novembre del 2014.
El Tribunal de Comptes considera Mas com a màxim responsable i per tant qui haurà d’afrontar
el total de la quantitat en cas que
la resta dels investigats no provisionin les quantitats assignades:
3.044.399 euros per a l’exconsellera d’Educació Irene Rigau, per
l’adquisició d’ordinadors per a la
consulta; 2.127.580 a Francesc
Homs per despeses del departament de Presidència relacionades
amb la consulta; i 839.439 euros a
Joana Ortega per partides del departament de Governació.

El Consell
d'Europa rebutja
la mediació
internacional
a Catalunya
EFE ESTRASBURG

El secretari general del Consell
d'Europa, Thorbjorn Jagland, va
rebutjar ahir «la idea d'una mediació internacional» en el «conﬂicte de Catalunya», durant la
seva intervenció davant l'Assemblea Parlamentària del Consell
d'Europa (APCE). En lloc de la
mediació, Jagland ha ofert l'experiència de l'organització paneuropea en matèria constitucional, és
a dir, la Comissió Europea per a la
Democràcia a través del Dret, més
coneguda com la Comissió de Venècia.
La intervenció de Jagland va tenir lloc poc abans que Carles
Puigdemont pronunciés el seu
discurs davant el Parlament i tornés a demanar una mediació internacional. «El conﬂicte de Catalunya ha de resoldre's al voltant de
la Constitució existent o esmenant-la», va dir ahir el secretari general del Consell d'Europa.
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MANRESA SOCIETAT
EL DEBAT DE LES ORDENANCES FISCALS L’equip de govern de CDC i ERC de l’Ajuntament de Manresa ha comunicat a entitats de la ciutat que
portarà a aprovació dijous una proposta d’actualització de tributs que inclou un augment del 2,5% de l’IBI i de l’11% de la taxa d’escombraries

Puja de tributs municipals per la sentència
de les plusvàlues i la planta de tractament
L’Ajuntament comunica a entitats i partits un increment lineal del 2,5%, excepte l’IAE, i de l’11% de la taxa d’escombraries
ARXIU/F.G.

Francesc Galindo

Les cambres de comerç i de la
propietat recorden que fa
anys que moltes entitats
treballen en sentit contrari

MANRESA

Després d’anys de contenció en
l’actualització de les ordenances
ﬁscals, l’Ajuntament de Manresa
ha comunicat a entitats i grups
municipals que factors externs
obligaran a un increment lineal del
2,5%, excepte per a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), i de
l’11% de la taxa d’escombraries.
Dos dels factors que desequilibrarien el pressupost municipal
del 2018 -cal recordar que el del
2016 es va tancar amb 1,5 milions
d’euros de dèﬁcit- serien la sentència del Tribunal Constitucional
que anul·la l’impost de plusvàlua
que cobren els ajuntaments si la
transacció es fa amb pèrdues i la
necessitat de fer front a l’operació
per dotar el parc ambiental de Bufalvent d’una planta de tractament
de residus.
Entre una cosa i l’altra es generaria una necessitat d’ingressos
que cal cobrir i que està modelant
la proposta d’ordenances ﬁscals
que es podria portar al pròxim ple
per a la seva aprovació.
Una proposta que arriba des-

El ple municipal debatrà les noves ordenances fiscals

prés que, per exemple, l’any passat
es presentés al ple municipal una
actualització d’ordenances ﬁscals
que plantejava incrementar l’1% el
gruix de taxes i impostos i es congelés la recaptació de l’Impost de
Béns Immobles. L’IBI és el més important dels impostos municipals

i fa anys que una plataforma integrada per mig centenar d’entitats
intenta aconseguir una rebaixa de
la tributació per aquest concepte.
Per això l’increment del 2,5% de
cara a l’any que ve ha estat rebut de
forma «desfavorable», segons ha
explicat el president de la Cambra

de Comerç i Indústria, Pere Casals,
que ha anunciat que en els pròxims dies es podria presentar un
posicionament públic de la plataforma per a la rebaixa de l’IBI, que
inclou des de sindicats i associacions de veïns ﬁns a agrupacions
empresarials, col·legis professio-

nals i altres organitzacions associatives de la ciutat.
El president de la Cambra aﬁrma que «no veig positiu» la proposta de l’equip de govern de CDC
i ERC, perquè empreses i famílies
ja han fet un gran esforç i, des del
seu punt de vista, «l’Ajuntament no
s’hauria de resignar i caldria buscar paral·lelament altres vies com
compartir serveis o créixer en ciutadania». Per això demanen «una
alternativa amorosida» a l’increment de l’impost.
Tampoc veu de bon ull l’increment Jordi Carreras, secretari-gerent de la Cambra de la Propietat
Urbana de Manresa i el Bages, que
creu que és «un desastre, encara
que el govern tingui les seves
raons», perquè «portem molts
anys parlant i l’impost no disminueix sinó que s’incrementa».
Carreras creu que «el govern és
fort i tirarà endavant, però és bo
que se sàpiga que és un increment
considerable».

La plataforma de l’IBI ja va intervenir al
ple el 2014 i se li va demanar que esperés
ARXIU/F.G.

REDACCIÓ | MANRESA

Jordi Carreras, secretari-gerent
de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, ha
volgut recordar que el desembre
del 2014 va intervenir, fent ús del
reglament de participació ciutadana, al ple municipal en nom de
la plataforma per a la rebaixa de
l’IBI i, en aquella ocasió, «se’ns va
dir que no era possible però podria
ser-ho cap al 2017».
Carreras va intervenir en el dictamen sobre aprovació provisional de la modiﬁcació de diversos
articles de les ordenances ﬁscals.
En aquella ocasió, el regidor
d’Hisenda, Josep Maria Sala, va
explicar que «si les coses no canvien, queden dos anys de feina per
poder tenir una situació equilibrada i amb uns coeﬁcients dins
del que marca la normativa, ja
que en aquests moments alguns
d’aquests coeﬁcients estan per sobre del que haurien de ser i això
limita les possibilitats de poder
fer actuacions, com per exemple
inversions».

Jordi Carreras

Després va tornar a prendre la
paraula Carreras que va comentar
que el regidor d’Hisenda «ha dit
d’esperar 2 anys», però considerava que «2 anys és molt temps», tot
i que «haurem d’esperar que passin». Un cop transcorregut aquest
període, creu que és necessari tibar d’hemeroteca i recordar-ho.
«Hora d’afluixar»
En la seva intervenció, Jordi Carreras va dir que era «hora d’aﬂuixar» en l’esforç econòmic que es

demana als contribuents a través
de l’IBI.
Carreras va defensar que els
ciutadans haurien d’estar pagant
menys IBI que el 2007, tenint en
compte que els ingressos de les
famílies eren més baixos que el
2007, i que l’augment de la pressió
impositiva era fruit d’una revisió
cadastral feta «inoportunament i
fora de temps».
Durant el debat, totes les formacions excepte el PP van recriminar al front d’entitats per a la
rebaixa de l’IBI que en cap cas
concretés d’on es podia retallar
el pressupost per fer-lo quadrar,
ja que el 5 % de rebaixa que demanaven suposava una quantitat
d’1,2 milions d’euros.
Per la seva banda, la plataforma
va rebutjar que se li carregués la
responsabilitat de decidir què s’havia de retallar del pressupost per
poder així rebaixar la recaptació
de l’IBI, perquè eren els grups polítics els que havien estat triats
pels ciutadans per elaborar el
pressupost municipal.

25è

ANIVERSARI

Vine i gaudeix d’un

12% de descompte

sobre l’import de l’oferta durant
el que queda de l’any 2017

C/ Pla del cos, s/n - 08270 Navarcles
Tel: +34 93 827 04 82
www.ricoaluminium.com
info@ricoaluminium.com
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