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JULI SANCLIMENS
Exalcalde de Manresa. Sanclimens va rebre
la medalla institucional de la UVic-UCC pel pa-
per que va tenir en la posada en marxa de la
Fundació Universitària del Bages (FUB).

Al «règim del 78» li estan aparei-
xent enterradors per tot arreu, i
potser un cop enterrat el troba-
rem a faltar. Els seus crítics ano-

menen «règim del 78» el sorgit de la tran-
sició de la dictadura de Franco a la demo-
cràcia parlamentària. Va néixer a empen-
tes i rodolons entre el «soroll de sabres»
dels militars de formació franquista (que
al cap de tres anys van intentar un cop
d’estat), sota la vigilància de l'OTAN anti-
comunista, en plena crisi econòmica, i
gràcies a un pacte entre demòcrates sor-
tits de la clandestinitat i reformistes del
règim anterior. Però també va néixer sota

altres pressions de sentit contrari, entre
elles la intensa mobilització catalanista
expressada en la gran manifestació de
l’Onze de Setembre del 1977, i els resul-
tats electorals a Catalunya del juny del
mateix any, que van guanyar de forma
aclaparadora els partidaris de recuperar
l’autonomia de la República. La feblesa
del govern d’Adolfo Suárez i l'oportunis-
me del PSOE, que s’apuntava a qualsevol
cosa per desgastar-lo, van permetre que
totes aquestes complexitats portessin, en-
tre altres coses, el retorn de Josep Tarra-
dellas, el restabliment de la Generalitat, i
el naixement de totes les altres autono-

mies al crit de «nosaltres també». Però
avui el panorama és un altre, el PSOE ja
no juga a desgastar cap Suárez i la dreta
no està acomplexada com fa quaranta
anys, quan es volia fer perdonar la dicta-
dura. La prova la tenim en la suspensió
real de l’autonomia amb l’aplicació de
l’article 155.

Si en aquests moments es posés a revi-

sió el «règim del 78», no s’aconseguiria
ampliar les llibertats de les persones,
augmentar les garanties d'igualtat i con-
solidar l’autogovern dels territoris, sinó
tot el contrari. Més aviat cal témer que la
majoria parlamentària espanyola voldrà
«posar fi d'una vegada a la broma» de les
aspiracions catalanes i, a remolc d’aques-
ta actuació, retallar també les competèn-
cies a les autonomies crescudes sota el
lema del «no volem ser menys». Voldran
que l’autogovern de Catalunya vagi enre-
re perquè també ho facin els de totes les
comunitats, i que l'Estat recuperi el mà-
xim protagonisme, a l'estil francès. Es-
panya, com França, és una creació de
monarques absoluts que van definir un
model d’Estat centralista i uniformador, i
aquesta empremta en l'ADN dominarà
qualsevol revisió del «règim del 78». Ara
tothom en diu pestes, però segons com
vagin les coses, potser l’arribarem a tro-
bar a faltar.

Opinió
LA TALAIA

BagEs Econòmic

L ’any 2015, el Bages guanyava empreses i ocupats per se-
gon any consecutiu, després d’un 2014 que va marcar
l’inici de la recuperació del sector privat a la comarca, se-
gons l’estudi «Creixement econòmic i activitat empresa-

rial al Bages 2011-2015» de la Cambra de Comerç de Manresa. En-
tre les dades que presenta l’estudi, destaca el creixement del 5,04%
interanual del Valor Afegit Brut (VAB) comarcal, l’augment del
3,14% del VAB per empresa i el nombre d’ocupats per unitat em-
presarial (+2,93%). La combinació de números positius va fer créi-
xer la productivitat de les empreses bagenques (0,20%) i va situar
el VAB comarcal respecte del total català en l’1,78%, tres centèsi-
mes més que el 2011. Una diferència poc substancial però alhora
significativa del bon camí emprès per una comarca que continua-
va, aquell any, destacant pel pes i el bon comportament de la seva
indústria. El Bages sembla haver-se adaptat prou positivament a la
nova situació econòmica per encarar amb optimisme el futur.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

EnyorarEm El «règim dEl 78»
Si en aquests moments es posa a revisió el «règim del 78», la majoria parlamentària espanyola
voldrà «posar fi d'una vegada a la broma» de l’Estat autonòmic
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JOSEP GARCIA
Campió del món d’Enduro 2. El jove pilot surienc ha assolit la
seva primera corona universal amb només 20 anys, quan encara
n’hi queden tres a la categoria júnior. El corredor de KTM és un
prodigi de precocitat i qualitat, amb un gran futur a davant.

ESTRELLA

TOCATS DE LLETRA
Festival literari manresà. El cicle posa a l’abast del públic un
conjunt d’espectacles amb la poesia i la paraula de protagonistes,
amb noms coneguts i per conèixer. Un festival que ha anat crei-
xent gràcies a la col·laboració de persones, institucions i entitats.

ESTRELLA
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L’empresa privada bagenca va
tancar el 2015 amb uns números
que revelaven un creixement ja
consolidat després dels pitjors
anys de crisi i de la incipient rever-
sió del cicle de l’any anterior. Així,
el nombre d’empreses va conti-
nuar creixent en relació amb el
2014 per segona vegada després
del decreixement continuat entre
el 2007 i el 2013; l’ocupació va in-
crementar de manera més inten-
sa que un any abans; i el valor afe-
git va fer un salt superior al 5%. Tot
plegat va situar el valor afegit brut
(el que resta a les empreses per a
salaris i inversions) comarcal en
relació amb el conjunt de Cata-
lunya en l’1,78%, ja gairebé el que
suposava el Bages respecte del to-
tal del país el 2009 (1,80%). Aques-
tes dades es desprenen de la de-
sena edició de l’estudi «Creixe-
ment econòmic i activitat empre-
sarial al Bages», que signa la Cam-
bra de Comerç de Manresa amb
el suport de l’Ajuntament de Man-
resa i la Diputació de Barcelona, i
que es va presentar ahir.

El 2015, el sector privat del Ba-
ges comprenia 11.131 empreses i
57.739 ocupats, i va generar un va-
lor afegit brut de 2.740 milions
d’euros. El 2008, l’any abans de la
gran davallada econòmica, la co-
marca presentava 12.209 empre-
ses, 56.610 ocupats i un VAB de
2.776 milions. Set anys després,
doncs, la comarca encara no ha-
via recuperat del tot el nivell pre-
crisi, tot i que la tendència ja era,
per segon any, positiva. En termes
relatius, fa dos anys el nombre
d’empreses suposava el 2,23% del
total català; i el d’ocupats, el
2,06%. El 2008, aquests percentat-
ges eren, respectivament, del
2,32% i del 2,10%.

Amb tot, en la diferència inte-
ranual, el Bages demostrava el
2015 haver fet un salt quantitatiu
rellevant, en presentar un creixe-
ment del VAB del 5,04%, del 4,83%
en el nombre d’ocupats i de
l’1,85% en el d’empreses (tot i que
en el període 2011-2015 el nom-
bre d’unitats empresarials queia

el 0,57%). El VAB per empresa ha-
via crescut el 3,14% respecte del
2014, com també ho havia fet el
d’ocupats per empresa (2,93%).

L’estudi conclou que l’augment
del VAB interanual s’ha d’atribuir
doncs a l’increment de la dimen-
sió empresarial, del nombre
d’empreses i també de la produc-
tivitat. Segons l’estudi «des del
2011, el Bages mostra un dinamis-
me més gran que al conjunt de
Catalunya que s’explica per un
major creixement de la grandària
empresarial, una menor caiguda
de la productivitat i una reducció
del nombre d’empreses, mentre
que al conjunt de Catalunya el
nombre d’unitats empresarials
augmenta».

Mantenir el creixement
En aquest context, l’estudi reco-
mana «mantenir un creixement
sostenible, en el sentit de seguir
creant ocupació, però que aques-
ta mantingui o millori els nivells
de productivitat per ocupat». «Per
part de les administracions», afe-
geix l’estudi cameral, «l’estímul
s’hauria de centrar en la creació
de noves unitats empresarials per

augmentar el seu estoc». L’estudi
alerta que el context macroeco-
nòmic presenta encara incerte-
ses, fruit d’una conjuntura que
podria no tenir continuïtat. Així,
el cost del crèdit (ara molt baix), el
preu creixent del petroli, l’elevat
cost elèctric al país i la cotització
de l’euro són factors que poden
desestabilitzar el creixement
apuntat el 2015.

La indústria tiba
El bon comportament general del
sector privat comarcal s’explica,
principalment, pel ritme de crei-
xement de la indústria, el sector
en què recolza el gruix de l’econo-
mia bagenca, ja que mentre el
VAB total de la comarca suposa
l’1,78% català, el pes del VAB in-
dustrial de la comarca és el 3,7%
nacional. També ho és per una sò-
lida base exportadora sobretot de
la indústria, superior al 21%, tot i
que encara per sota de la mitjana
catalana (27,7%).

L’estudi també posa de mani-
fest que el valor mitjà de la taxa
d’endeutament de les empreses
ha passat del 61% del 2008 al
47,7% del 2015, tot i que el 25%
d’empreses encara se situaven fa
dos anys amb un endeutament
per sobre del 81%, paràmetre que,
alerta l’estudi, «s’ha reduït molt
poc en els darrers anys».

L’estudi insisteix, un any més,
en l ‘elevada concentració de l’ac-
tivitat productiva en alguns sec-
tors d’activitat industrial (del
87,7%, en el cas de les d’energia,
gas, aigua i reciclatge; del 78%, en
dels serveis financers, assegura-
dores i lloguers), fet que genera
riscos perquè el sector al complet
depèn del dinamisme d’un grup
reduït d’empreses.

Durant la presentació d’ahir,
tant el president de la Cambra,
Pere Casals, com el tècnic cameral
i autor de l’estudi, Jaume Ferrer, i
la regidora d’Ocupació i Empre-
nedoria de l’Ajuntament de Man-
resa, Cristina Cruz, van destacar
les bones dades presentades per
l’estudi, però van evitar «llançar
coets». «En els serveis falta camí
per recórrer», deia Casals, que re-
cordava que és un sector a l’alça a
Europa i que al Bages continua
«frec a frec» amb la indústria.

L’empresa privada del Bages va consolidar
el 2015 la recuperació iniciada l’any abans
Un estudi de la Cambra de Manresa insisteix en el pes de la indústria a la comarca i en el bon comportament exportador

UNA RADIOGRAFIA ECONÒMICA COMARCAL El 2015, el sector privat del Bages comprenia 11.131 empreses i 57.739 ocupats, i va generar un
valor afegit brut de 2.740 milions d’euros. La comarca no havia recuperat el nivell precrisi, tot i que la tendència ja era, per segon any, positiva

ECONOMIA

 L'import de la pensió mitjana
a Catalunya a l'octubre s'ha
situat en els 960,35 euros, el
que suposa un increment del
2% respecte del mateix mes de
l'any passat, segons el ministeri
de Treball i Seguretat Social. 

960,35
L’IMPORT DE LA
PENSIÓ MITJANA

A CATALUNYA

EL DEUTELA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El percentatge del deute
públic de la zona euro sobre el
PIB va baixar una dècima en el
segon trimestre, per situar-se
en el 89,1%, mentre que a la
uE la caiguda va ser de dues
dècimes, fins al 83,4%

89,1%
EL PERCENTATGE DEL
DEUTE DE LA ZONA
EURO SOBRE EL PIB

 La producció mundial de vi
aquest any ha disminuït el
8,2%, fins als 246.700.000
d'hectolitres, el nivell més baix
en les últimes dècades com a
conseqüència de les adverses
condicions meteorològiques 

-8,2%
LA CAIGUDA DE
LA PRODUCCIÓ
MUNDIAL DE VI
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g   EL SECTOR PRIVAT BAGENC, EN XIFRES

VALORS ABSOLUTS VARIACIÓ

                                                              2011                  2012                  2013                  2014                  2015            2015-11       2015-14

Principals agregats
Empreses                                 11.389            10.711            10.688           10.929            11.131       -0,57%    1,85%

Ocupats                                    50.074           47.743           48.089          49.354           51.739       0,82%    4,83%

VAB cf                                    2.676,957     2.569,122    2.520,244   2.608,739    2.740,222    0,59%    5,04%

Ràtios de síntesi
VAB per empresa (1.000 €)       235,0              239,9              235,8              238,7              246,2         1,16%     3,14%

Ocupats per empresa             4,40               4,46                4,50                4,52                4,65         1,40%    2,93%

Productivitat (1.000 €)           53,5                53,8                52,4                52,9                 53,0         -0,23%   0,20%

Costos laborals unitaris         0,63               0,64                0,67                0,64                0,62         -0,57%   -3,69%

% SOBRE CATALUNYA / CATALUNYA=100 VARIACIÓ

                                                             2010                  2011                   2012                  2013                  2014           2014-10      2014-13

Principals agregats

Empreses                                2,29%           2,26%           2,27%           2,26%           2,23%        -0,06      -0,03

Ocupats                                   2,04%          2,03%           2,06%          2,06%           2,06%         0,03         0,01

VAB cf                                       1,75%            1,74%            1,73%            1,76%            1,78%         0,03        0,03

Ràtios de síntesi

VAB per empresa (1.000 €)            76,49             76,88              76,01              77,68              79,86           3,37          2,18

Ocupats per empresa                88,95             89,81             90,70             90,88             92,39          3,44         1,50

Productivitat (1.000 €)              85,99             85,60             83,80             85,47             86,44          0,45         0,97

 Empreses, ocupats i valor afegit brut (VAB) del sector privat
al Bages. 2010-2014

Índex de Dinamisme Empresarial (IDE) del Bages i de
Catalunya. 2011-2015. Valor exercici 2011=100
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Casals: «L’empresa
està preocupada
per la incertesa»
 El president de la Cambra
de Manresa, Pere Casals, in-
sistia ahir que al món de
l’empresa continua la «preo-
cupació» per una incertesa
política que «sempre és do-
lenta». Amb tot, Casals afir-
mava que «no sembla que hi
hagi d’haver una allau» d’em-
preses que facin un trasllat
de la seva seu social. De mo-
ment, al Bages només ha
transcendit el canvi d’Indús-
tries Ponsa. Per a Casals, la
situació política pot estar te-
nint impacte en «projectes
que s’estan posposant» i creu
que el perill rau que «els vai-
vens es puguin cronificar».

MANRESA

Carles Blaya
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Fil per randa

La imatge FOTOGRAFIA DE  ANDY RAIN/EFE

Un divorci més complex del que ningú preveia
 La bandera de la Unió Europea oneja a les portes del Parlament britànic a Londres. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va declarar ahir que
depèn de Londres com acabi la negociació del divorci entre el Regne Unit i la UE i va insistir que no descarta la possibilitat que el Brexit no arribi a tenir lloc.

Al programa La Competència,
de RAC 1, comentaven ahir

l’anunci que ha comunicat el grup
Bon Preu d’invertir 200 milions

d’euros en dos anys per ampliar el
negoci i crear 1.300 llocs de treball
a Catalunya. Amb l’humor que ca-
racteritza el programa, un dels per-

sonatges que hi apareixen ironitza-
va sobre les expectatives que ha ge-
nerat la notícia pel fet de poder tre-
ballar en un súper, i es preguntava
«si el pròxim serà fer una festa ma-
jor per treballar a les mines de Sa-
llent, ben calentet i al costat del nú-

cleo terrestre». Humor a banda, tal
com estan les coses avui dia, és ben
digne i prou d’agrair poder treballar
tant en un supermercat com a les
mines del Bages. Val a dir que tam-
bé s’agraeixen les bones estones
que passem amb La Competència.



L’estirabot

f. mARTínEz-mAíLLo
COORDINADOR GENERAL DEL PP

«TVE és una gran
televisió, i ja li
agradaria a TV3
exercir la televisió
de la manera que
ho està fent TVE».

Ho diu pels treballadors de TVE que
el 2-O cridaven «vergonya!»?

TELÈFON:93 877 22 33

FAX: 93 874 03 52
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SEU SOCIAL

Sant Antoni Maria Claret, 32 
08243. Manresa

L’alegria de treballar a les mines!

L’últim estudi sobre el dinamisme de
l’empresa privada al Bages elaborat
per la Cambra de Comerç de Manre-

sa revela que el 2015 (l’últim exercici fiscal
de què hi ha dades disponibles al registre
mercantil) la comarca tornava a créixer i
que es consolidava, així, la recuperació
econòmica que havia tret el cap després de
gairebé set anys de decadència. El 2015, els

números eren gairebé els mateixos que el
2008, abans del tsunami. Set anys perduts.
Tot i la seva vàlua estadística, aquests estu-
dis són com els mapes estel·lars: mostren
una fotografia del passat  però no poden
explicar-nos com és ara el cel que contem-
plem. Pel darrer estudi de la Cambra, sa-
bem que el 2015 la comarca (com el con-
junt de Catalunya) remuntava en grans xi-

fres, però no podem discernir encara quin
impacte tindran els actuals esdeveniments
polítics, socials i econòmics en aquesta
evolució que, fa dos anys, es preveia positi-
va. Caldrà esperar al 2019 (o al 2020) per-
què els números agregats ens permetin sa-
ber si el conflicte entre Catalunya i Espanya
té/tindrà un impacte positiu, negatiu o zero
en el paisatge econòmic del Bages. El desit-
jable, en qualsevol cas, seria no recaure al-
tra vegada en un cicle decreixent. L’última
crisi (a la qual ningú no s’atreveix a dir que
definitivament haguem sobreviscut) haurà
costat gairebé una dècada de superar. Una
altra més ja seria tota una vida.

PER L’ESTIL
Carles Blaya carlesblaya@regio7.cat

Cicles
Que la vista sigui bona

La rotonda de la Bonavista és
una de les millors expres-
sions de fins a quin punt

Manresa ha estat infragovernada.
L’operació va ser projectada durant
la República i ha estat encallada du-
rant vuitanta anys perquè calia una
determinació política, una capaci-
tat de gestió i una disponibilitat
econòmica que només s’ha acon-
seguit sumant la feina de cinc alcal-
des des del 1986. I quan s’ha pogut
portar-la a terme encara ha estat
amb renúncies, sense completar la
neteja urbanística que hauria per-
mès crear un espai realment diàfan
que expressés la modernitat de la
ciutat. L’obra és un pas endavant,
segur. Estrenar-la és un goig i una
bona notícia. Però una gran paret
mitgera i una nau suburbana ens
recorden que Manresa mai no aca-
ba de treure’s del damunt les coses
lletges. Potser un mural potent a la
mitgera i una escultura de qualitat a
la rotonda ho compensarien i do-
narien fe que a Manresa, per fi, im-
porta l’estètica, que és una magnífi-
ca drecera cap a l’autoestima. 

Marc 
Marcè
marcmarce@regio7.cat
@DiariR7

RAS I CRU

COMPREM-VALOREM ANTIGUITATS I PINTURA  (VALORACIÓ SENSE COMPROMÍS)
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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 25/10/2017 a les 11:52

El teixit empresarial del Bages creix
per segon any consecutiu i genera
un 5% més d'ocupació
L'estudi "Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2011-2015"
confirma la tendència cap a la recuperació econòmica iniciada el 2014 | El Valor
Afegit Brut generat al Bages augmenta perquè les empreses guanyen tamany

Jaume Ferrer, Pere Casals i Cristina Cruz, durant la presentació de l'estudi | Cambra

El Bages guanya empreses i ocupats per segon any consecutiu i es confirma, d'aquesta manera,
la tendència a la recuperació econòmica iniciada l'any 2014. Així es desprèn de l'estudi Creixement
econòmic i activitat empresarial al Bages 2011-2015 elaborat per la Cambra de Comerç de Manresa
amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. El treball analitza la situació
del teixit empresarial del Bages a partir de les dades comptables presentades per les empreses a
finals de l'exercici 2015, el que permet tenir un retrat molt ajustat de la realitat del moment.

L'economia del Bages representa el 2015 prop del 2% de la del conjunt de Catalunya: té el
2,23% del nombre d'empreses del país, el 2,06% de l'ocupació i genera l'1,78% del Valor Afegit
Brut català. En xifres totals, l'any 2015 el Bages tenia 11.131 empreses que ocupaven a 51.739
persones i van generar 2.740 milions d'euros de VAB. Una de les dades més destacables de
l'evolució de l'economia comarcal és que l'ocupació augmenta en un 4,83% entre els anys 2014 i
2015. D'altra banda, l'estudi també posa de manifest un increment de la grandària de les
empreses, una dada rellevant ja que té una repercussió directa en la seva competitivitat.

Un teixit industrial altament exportador

Com ja s'ha visualitzat en anteriors edicions de l'estudi, el sector industrial té un pes molt
destacat en l'economia del Bages. I és que el VAB generat per la indústria representa el 3,7%
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del total català, més del doble del pes global que té l'economia del Bages dins de la catalana, que
és de l'1,78%. A més, en el darrer exercici analitzat, la indústria guanya productivitat en relació a
la resta de sectors econòmics.

El teixit industrial també està al capdavant de la internacionalització de l'economia bagenca.
Segons l'estudi, un 21,7% d'empreses industrials exporten i en alguns sectors com el material de
transport o la indústria química les empreses exportadores superen el 45% del total.

Millora la situació financera de les empreses

Una altra de les dades positives de l'estudi és que any 2015 les empreses del Bages redueixen
l'endeutament respecte exercicis anteriors. Malgrat això, encara hi ha una quarta part de les
empreses amb endeutaments per sobre del 81%, el que fa que siguin empreses en situació de risc.
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Catalunya Central

L’estudi publicat l’any pas-
sat –que feia referència al
2014– ja ho apuntava, i el
que es va presentar ahir
–que inclou el 2015, últim
curs analitzat– ho va aca-
bar de confirmar. El Bages
continua la tendència cap
a la recuperació econòmi-
ca que va iniciar el 2014
–després d’una sequera de
set anys– i, per segon pe-
ríode consecutiu, creix en
empreses i en ocupats.

Així ho va posar de ma-
nifest ahir la Cambra de
Comerç de Manresa en la
presentació de l’anàlisi
Creixement econòmic i
activitat empresarial al
Bages 2011-2015, que
l’entitat ha elaborat amb el
suport de l’Ajuntament de
Manresa i la Diputació de
Barcelona.

L’estudi indica que la
comarca tenia el 2015 un
total d’11.131 empreses.
Són 202 més de les que hi
havia registrades el 2014.
També augmenta, per
tant, el nombre de perso-
nes que treballen en
aquestes empreses, que

passen de 49.354 a
51.739. I també l’ocupació
en general, que augmenta
en un 4,83%. Quant al va-
lor afegit brut (VAB), les
companyies establertes a
la comarca van generar
2.740 milions d’euros –el
2014 van ser 2.608 mi-
lions–. D’altra banda, l’es-

tudi posa de manifest un
increment de la grandària
de les empreses, una dada
rellevant, ja que té una re-
percussió directa en la se-
va competitivitat, segons
van especificar fonts de la
Cambra. Respecte al total
català, l’economia del Ba-
ges continua representant

un 2% de la del conjunt del
país: té un 2,23% del nom-
bre d’empreses, un 2,06%
de l’ocupació i genera un
1,78% del VAB.

Com ja s’ha visualitzat
en anteriors edicions de
l’estudi, el sector indus-
trial té un pes molt desta-
cat en l’economia bagenca.

El seu VAB generat repre-
senta un 3,7% del total ca-
talà, més del doble del pes
global que té l’economia
del Bages dins de la catala-
na, que és d’un 1,78%. A
més, les empreses indus-
trials guanyen productivi-
tat i se situen al capdavant
de la internacionalització:

un 21,7% exporten i en
sectors com ara el del ma-
terial de transport o el de la
indústria química les ex-
portadores superen un
45% del total.

Una altra dada positiva
és que les empreses han re-
duït l’endeutament res-
pecte a anys anteriors. En-
cara hi ha, però, una quar-
ta part de companyies
amb endeutaments per so-
bre d’un 81%. Continuen,
per tant, en risc.

L’estudi va ser presen-
tat ahir en públic. Hi va as-
sistir Pere Casals, presi-
dent de la Cambra, Jaume
Ferrer, responsable d’In-
ternacionalització de la
Cambra i director de l’es-
tudi, i Cristina Cruz, regi-
dora d’Ocupació i Empre-
nedoria de Manresa. ■

El Bages guanya per segon any
consecutiu empreses i ocupats
CREIXEMENT L’estudi anual de la Cambra de Comerç indica una tendència cap a la recuperació que es va iniciar el 2014
PES Les companyies de la comarca donen feina a 51.739 persones i generen 2.740 milions d’euros de valor afegit brut

Carmina Oliveras / TLB
MANRESA

11.131
empreses tenia el Bages el
2015 (últim any analitzat);
són 202 més de les que hi ha-
via registrades el 2014.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

El director de l’estudi, Jaume Ferrer; el president de la Cambra, Pere Casals, i la regidora Cristina Cruz, ahir ■ JORDI PREÑANOSA

Els grups municipals Som
Voltregà (ERC) i PDeCAT
van presentar ahir al matí
al registre de l’Ajunta-
ment de Sant Hipòlit de
Voltregà una moció de
censura a l’actual alcalde,
Xavier Vilamala (PSC). En
un ple extraordinari el 8

de novembre s’haurà de
votar si Hipòlit Serra (por-
taveu de Som Voltregà i
ara primer tinent d’alcal-
de) passa a ser, com a can-
didat proposat, el nou bat-
lle del municipi.

De l’1-O ençà, els fets
viscuts els últims dies –i
especialment l’activació
de l’article 155– van des-
encadenar que des de fa

un parell de setmanes co-
mencessin a haver-hi els
primers contactes per ti-
rar endavant la moció.
“Des del món municipal no
podem passar per alt la
participació del PSC, enca-
ra que sigui indirectament
o passivament”, explicava
a la tarda als mitjans Hipò-
lit Serra. “Entenem que és
un pas que el municipi es

mereix, perquè la majoria
és sobiranista, indepen-
dentista i demòcrata; Sant
Hipòlit no pot tenir un al-
calde que no està a l’altura
de les circumstàncies del
país”, comentava el regi-
dor Sergi Cirera (PDe-
CAT), que hi afegia entre
els motius per presentar la
moció “una crítica fona-
mentada respecte a la seva

gestió de govern”. En
aquest sentit, responia a
les dues piulades que Vila-
mala, amb qui aquest mitjà
va intentar contactar, va
fer ahir al matí. “CiU i ERC
acaben de presentar una
moció de censura. Cal fer
fora @socialistes_cat per-
què no som independen-
tistes. Cap argument sobre
poble i gestió”, deia en una
d’aquestes. Els grups mu-
nicipals Som Voltregà (a
l’equip de govern amb tres
regidors) i PDeCAT (qua-
tre regidors) van assegu-
rar no haver rebut cap me-
na de pressió dels seus res-
pectius partits. ■

Moció de censura d’ERC i PDeCAT
al batlle socialista de Sant Hipòlit
Anna Aguilar
SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

Xavier Vilamala, alcalde de
Sant Hipòlit ■ A.A.
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XAVIER OBRADORS/IGNASI RIBAS
Científics ex-Peguera. Els dos investigadors han commemorat
aquesta setmana els 90 anys de l’institut manresà amb un diàleg
sobre ciència amè i didàctic en la inauguració oficial del curs aca-
dèmic 2017-2018.

Després de cedir a Carme For-
cadell el protagonisme de la
frase «constituïm la repúbli-
ca» (que no era una proclama-

ció, sinó la cita d'un document), i de no
obrir la boca durant el transcendental ple
del Parlament de dijous i divendres, ahir,
dissabte, Carles Puigdemont va fer-se pre-
sent als televisors per dir dues coses. Una,
com calia preveure, que al seu parer ces-
sar-lo no és potestat de Rajoy sinó del Par-
lament. L'altra, que l'independentisme ha
de prendre paciència i refredar els ànims.
No va dir com s'ho faria el seu Govern per
aplicar la resolució del Parlament que li

ordena posar en marxa la Llei de transito-
rietat jurídica i fundacional de la Repúbli-
ca. No va dir-ho perquè, o bé no es posen
d'acord, o bé no ho saben, o bé saben que
no poden. Però era impensable continuar
en silenci mentre l'executiu de Mariano
Rajoy assumia el protagonisme de la jor-
nada. És al·lucinant que l'endemà de la
República la ràdio de la Generalitat entre-
visti Enric Millo, perquè s'hi posa bé, i en
canvi no entrevisti ni el president, ni cap
conseller, ni cap dirigent de Junts pel Sí,
perquè no s'hi posen.

Així que Puigdemont va comparèixer
amb un missatge que semblava redactat

pels seus advocats amb la idea de mini-
mitzar el risc d'empitjorar el seu futur pe-
nal. Per començar, va vincular la resolu-
ció parlamentària de divendres no pas al
referèndum de l'1 d'octubre, il·legal se-
gons l'Estat, sinó amb el resultat de les
eleccions del 27 de setembre del 2015,
d'una legalitat espanyola fora de dubtes.
Va reiterar conceptes com «pacífic»,

«sense violència» o «no volem la raó de la
força».  I no va pronunciar en cap mo-
ment paraules com «independència»,
«república» o «referèndum». Per referir-
se al que es va declarar divendres va usar
la fórmula « etapa d'aquesta naturalesa»,
i per definir l'objectiu a assolir va parlar
de «país lliure».

Després de la festa, la infanteria del
procés espera instruccions, però el mis-
satge d'ahir no els va aclarir gaires coses.
«Paciència, perseverança i perspectiva»
és la mena de consells que conviden a
quedar-se a casa, i ja m'avisaran. I «oposi-
ció democràtica a l'aplicació de l'article
155» pot voler dir massa coses. Què cal
entendre per «oposició democràtica»? La
que es fa a través de les institucions? La
que utilitza els processos electorals? Més
àmpliament, la que exerceix els drets de-
mocràtics de reunió, associació, manifes-
tació i expressió? Cal suposar que en el
futur arribaran les concrecions.

Opinió
LA TALAIA

INDÚSTRIA I SERVEIS

L ’últim estudi de la Cambra de Comerç de Manresa sobre
el creixement econòmic del Bages, amb dades correspo-
nents al 2015, posa de manifest que la comarca consoli-
dava aquell any la recuperació iniciada tot just un any

abans, després de sis d’intensa caiguda. La indústria es mantenia
com el sector que impulsava l’economia del territori, amb un crei-
xement que la situa, en termes relatius, amb un pes que suposa el
doble del que hauria de ser per la dimensió demogràfica bagenca.
La indústria rutlla, però els serveis, la clau de volta que dirimeix si
l’evolució d’un territori és equilibrada, queden encara curts en la
seva recuperació. En una comarca que intenta fer una aposta per
la seva capitalitat territorial i pel turisme, l’increment relatiu dels
serveis en la dinàmica econòmica hauria de ser més notable. «Hi
falta camí per recórrer», reconeixia aquesta setmana el president
de la Cambra, Pere Casals. És un repte per a un territori que, amb
tot, gaudeix d’una bona salut industrial.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

TOTS TRANQUILS FINS A NOVA ORDRE
«Carles Puigdemont va fer-se present ahir als televisors per dir dues coses: que al seu parer cessar-lo
no és potestat de Rajoy sinó del Parlament; i que l'independentisme ha de prendre paciència»
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«Puigdemont va comparèixer amb un
missatge que semblava redactat pels seus
advocats amb la idea de minimitzar el risc
d'empitjorar el seu futur penal»
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ESTRELLA

AJUNTAMENT DE MANRESA
El parc Vila Closes del barri de plaça Catalunya continua exhibint
un munt de mancances, tant de neteja com de manteniment. Una
de les grans (i polèmiques) apostes municipals pel barri en els dar-
rers anys ofereix un aspecte molt lluny de l’idoni.

ESTRELLAT

PAHC
La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme de Man-
resa ha posat en marxa un nou curs de la seva escola popular. Cin-
quanta-vuit alumnes de primària i també d’ESO assistiran en-
guany a classe al número 12 del carrer Sobrerroca.

ESTRELLA
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Si Catalunya necessita fer cada
pocs anys un pla per potenciar la
seva indústria, deu ser que no
acaba de trobar el desllorigador

per aconseguir allò que pretén, o que no
ha encertat la diagnosi de les oportunitats
i els punts a millorar. O bé que, a més de
tot això, fa plans d’acció amb petits su-
ports a les indústries existents o naixents,
però ni incideix en els factors clau, ni hi
ha prou convenciment per mantenir-ne
el calendari i el pressupost un temps sufi-
cient.

Ara hem assistit a l’enèsima edició
d’un pla, al qual han volgut donar relleu
anomenant-lo Pacte Nacional, però al
qual,  ja d’entrada, es va vetar la partici-
pació d’entitats prou representatives del
tema, entre d’altres, les Cambres de Co-
merç, com si no tinguessin res a aportar-

hi. Ara bé, si el resultat hagués sigut ex-
cel·lent, podríem obviar aquest detall i
pensar que, aquesta vegada sí, anem pel
bon camí. Però malauradament crec que,
si no s’hi fan esmenes en profunditat, no
representarà un salt apreciable envers
l’objectiu d’enfortir d’una forma clara un
dels sectors que ha de ser decisiu per al
nostre futur.

D’entrada, ens agradi o no, un pla in-
dustrial hauria de ser un pla d’infraes-
tructures clau per a la competitivitat del
sector, i una revisió a fons dels frens a
l’activitat que posa el complex ordena-
ment jurídic. Del primer es fa incidència
en moltes inversions d’altres administra-
cions, però no s’entra en detalls capil·lars,
que són els que beneficien directament a
les indústries. Del segon, poca cosa hi ha
al Pacte Nacional. En paral·lel a tot això,
caldria una visió d’on volem arribar a
llarg termini, quins han de ser els àmbits
d’activitat industrial bàsics en el futur, i
elaborar-ne els subplans específics.
Aquests ingredients els tenia, poc o molt
encertats, el darrer Pla d’Impuls a la In-
dústria, una eina que es va presentar pú-
blicament fa escassament tres anys i que
al cap de poc temps va començar a difu-
minar-se. Ara ressuscitem la política de
clústers, però no és el mateix.

Aquesta vegada s’incideix en la forma-
ció, però les iniciatives imprescindibles
per fomentar les vocacions tecnològiques
i científiques que conté són voluntaristes
i poc imaginatives. Sembla que els ha fet
por afrontar les reticències d’Ensenya-
ment a la implicació del món empresa-

rial. Tampoc analitza els motius que han
fet que, fins ara, les estratègies fonamen-
tades en empreses tractores hagin donat
resultats molt migrats.

A escala local, necessitem millorar. Fa
dos anys a Manresa es va redactar un pla
que no es va gosar fer públic. Ara se n’ha
elaborat un altre que ha portat més debat
en si l’àmbit havia de ser el Bages o el Pla
de Bages, i quins municipis constitueixen
el Pla, que no pas el seu contingut.
Aquest passa de puntetes pel problema
de l’elevat cost logístic de la nostra co-
marca, i per la disparitat de requisits ad-
ministratius entre municipis. I no apro-
fundeix ni en la problemàtica urbanística
dels polígons (parcel·lació rígida, acces-
sos deficients, dispersió, etc.) ni en els
obsolets serveis i naus existents. Però so-
bretot no planteja una visió àmplia de fu-
tur de la indústria a la comarca. En re-
sum, és una llista d’accions, que no sa-
bem si té calendari, responsables o pres-
supost.

Sortosament, les indústries sí que te-
nen els seus plans estratègics individuals.
Però com a país o comarca ens cal una
volta més a tot plegat. És necessari esta-
blir i compartir visions de futur, i engegar
actuacions ben estructurades, impulsa-
des i finançades, que s’arribin a executar.

Després que la insurrecció del
mes de febrer destituís el tsar,
a la pobra i depauperada Rús-
sia del 1917, la inestabilitat

social i política no va poder ser aturada
pel govern provisional de Kerensky,
d’ideologia moderada. El nou govern ha-
via decidit continuar batallant a la Prime-
ra Guerra Mundial, fet que desagradava
profundament al poble rus. Les derrotes,
a més, continuaven i la credibilitat del go-
vern es debilitava. Aquesta oportunitat la
va aprofitar Lenin per portar al poder,
sota les idees de Karl Marx, el partit bol-
xevic. El 25 d’octubre, ara fa exactament
100 anys, s’inicià la presa del Palau d’Hi-
vern. A les 21:30 hores del mateix dia ja ho
havien aconseguit, sense gaire oposició, i
Kerensky optava per fugir. L’endemà co-
mençava la fracassada experiència mar-
xista del govern bolxevic, amb Lenin com
a cap visible de l’Estat comunista, i el si-
nistre Stalin com una de les seves desta-
cades personalitats.

Poc temps després del triomf de la re-
volució bolxevic es va iniciar un debat
acadèmic sobre la impossibilitat del so-
cialisme real, encapçalat per l’eminent
economista austríac Ludwig von Mises.
En el seu article «El càlcul econòmic a la

comunitat socialista», escrit el 1920, Mi-
ses demostra que l’assignació eficient
dels recursos en una economia de plani-
ficació centralitzada, on tot –fins i tot la
vida humana– és propietat de l’Estat es-
devé impossible. En un sistema de lliure
mercat, es protegeix la propietat privada i
es permet el lliure intercanvi de béns, a
un preu mútuament acceptat. Quan els
consumidors estan insatisfets o desitgen
un producte no existent, l’empresari de-
tectarà una oportunitat de negoci. Assu-
mint el risc en primera persona oferirà
aquest producte, gràcies a la llibertat
d’empresa, i l’oferirà en el mercat a un
preu determinat. Els preus actuen com a
senyals i, si permeten l’obtenció d’un be-
nefici, exerciran un efecte crida sobre al-
tres empresaris que voldran també parti-
cipar dels guanys. L’increment de la pro-
ducció resultant contribuirà a abaixar els
preus i beneficiar el conjunt de la socie-
tat. La situació, però, és radicalment dife-
rent en una societat comunista, on l’Estat
deté la propietat de tots els mitjans de
producció i coacciona institucionalment
la lliure iniciativa privada. En aquestes
circumstàncies no hi ha mercat –no es
pot vendre el que és propietat de l’Estat–
ni tampoc preus. I sense preus, no tenim
cap informació de l’abundància o escas-
setat relativa d’un producte. Notem que,
si un bé és abundant, el preu tendeix a
baixar i, a l’inrevés, si és escàs, el preu in-
crementa. I sense preus no hi ha la infor-
mació que permeti conèixer els desitjos
dels consumidors ni la manera més efi-
cient de produir els béns que consumim.
El socialisme, entès com a propietat pú-
blica dels mitjans de producció o la siste-
màtica coacció institucional a l’exercici

de la funció empresarial, elimina la pos-
sibilitat de generar el coneixement neces-
sari perquè l’economia funcioni. De fet, a
la URSS els preus oficials consistien en
l’aplicació de múltiples fórmules que pre-
nien com a base els preus de mercat dels
malvats països capitalistes. La seva inca-
pacitat hauria estat més gran i el seu
col·lapse més immediat, si el capitalisme
no li hagués prestat una de les seves crea-
cions: el coneixement que produeix el
mercat a través dels preus lliures. Els so-
viètics mantenien subscripcions regulars
a catàlegs de preus industrials i comer-
cials dels EUA i Europa per tenir alguna
referència. Però, al final, els fets són ina-
pel·lables. Atès que el valor d’un bé és
subjectiu i que els preus reflecteixen
aquesta subjectivitat i l’escassetat del bé,
una societat que no disposi de preus lliu-
rement fixats està condemnada al fracàs,
al caos i al subdesenvolupament crònic.

Aquesta aportació fonamental de Lud-
wig von Mises va ser reconeguda pels
mateixos economistes marxistes. Oskar
Lange, en les seves pròpies paraules, va
defensar que «tant com a expressió de re-
coneixement pel gran servei prestat com
per recordar la gran importància de la
comptabilitat i del càlcul econòmic, una
estàtua del professor Mises hauria d’ocu-
par un lloc visible a l’entrada dels minis-
teris o a les sales de la Junta de Planifica-
ció Central dels països comunistes». Que
se sàpiga, Lange no va erigir cap monu-
ment a Mises en tots els seus anys d’in-
fructuosos treballs al capdavant de l’ofici-
na de planificació a Varsòvia. Sigui a la
Polònia d’Oskar Lange, a la Xina de Xi
Jinping o en qualsevol altre indret, un se-
gle més tard, s’hauria de tornar a consi-
derar aquest reconeixement a l’econo-
mista austríac. Més especialment, quan
la història li ha donat la raó.
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