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La Cambra acollirà la presentació de
la Memòria Econòmica de Catalunya
L'acte tindrà lloc el dimecres 18 de juliol i hi prendrà part el rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya, Francesc Torres

La Memòria Econòmica de Catalunya es presentarà a la Cambra de Comerç de Manresa el proper
dimecres 18 de juliol, després de la primera presentació oficial que es farà a Barcelona el
divendres dia 13. Durant l'acte de Manresa, s'exposaran les dades econòmiques de la província de
Barcelona i es farà un monogràfic sobre la relació entre la universitat i el teixit empresarial. La
jornada començarà  a les 10 del matí i per assistir-hi cal confirmar assistència al correu electrònic
goviedo@cambramanresa.cat (mailto:goviedo@cambramanresa.cat) .

La presentació anirà a càrrec de la directora de la Memòria Econòmica de Catalunya, Carme Poveda. A
més, l'acte comptarà amb la participació del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya,
Francesc Torres, el president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, i el director
comercial de Banco Santander a Catalunya, Eduard Miró.

La Memòria Econòmica de Catalunya fa un balanç anual de l'evolució de l'economia catalana. És un
document editat pel Consell de Cambres de Catalunya que ofereix una visió global de l'economia
catalana i del seu territori. L'informe conté una anàlisi del context internacional i espanyol, així com
de l'economia catalana i les seves comarques. També integra articles curts i treballs monogràfics
sobre temes d'actualitat econòmica signats per reconeguts experts en la matèria.
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L’economia catalana ha crescut
més que l’espanyola el 2017 i ja re-
presenta el 19,2% de l’economia
de tot l’Estat, segons la memòria
econòmica realitzada pel Consell
General de Cambres de Catalun-
ya. La directora de l’estudi, Carme
Poveda, va assenyalar ahir que
aquesta xifra és la més alta des del
2000 i l’atribueix al pes que la in-
dústria ha guanyat en l’economia.
Segons Poveda, els sectors que es-
tan liderant la recuperació econò-
mica són el de les TIC i el científic.
Amb tot, alerta que la despesa en
R+D a Catalunya està «molt lluny»
de la d’altres països europeus. A
més, avisa de la creixent desigual-
tat social i de l’augment de la taxa
de risc de pobresa en el treball. 

La directora de la memòria va
destacar que el 2017 ha estat un
«bon any» pel que fa a l’economia
i reconeix que el desenvolupa-
ment de l’economia mundial, es-
pecialment del comerç, ha tingut
un «efecte positiu» en l’economia
catalana. També va dir ahir que el
creixement econòmic actual és
«més equilibrat» que en el passat
i que la «novetat» és que es manté
amb un superàvit exterior, un fet
que no havia succeït en etapes ex-
pansives anteriors. 

Poveda va assenyalar que el
2017 va augmentar la «diversifica-
ció de les vendes i les exporta-
cions» de les empreses, així com
la «proporció de vendes dirigides
a l’exterior». Segons va explicar,
tres quartes parts de les vendes de
les empreses catalanes van a mer-
cats exteriors i només una quarta

part estan dirigides al mercat es-
panyol. 

Rellançament industrial
Un altre dels fets destacats és el
«rellançament industrial» que es
viu a Catalunya. El sector indus-
trial ha guanyat pes el 2017, amb
un creixement que supera tant el
de la indústria espanyola com el
de la zona euro. Segons l’estudi, el
pes de la indústria a l’economia és
del 22,1%, el més alt des del 2008. 

El sector turístic també ha con-
tribuït al bon estat de l’economia
catalana, segons la memòria. In-
dica que s’ha produït un augment
del turisme estranger, que creix
per sobre del domèstic, i que, a
més, va acompanyat d’un incre-
ment en la despesa dels turistes.

Segons va explicar Poveda, el 2017
també s’ha produït el major crei-
xement en els darrers 10 anys pel
que fa a l’ocupació indefinida. 

La directora de la memòria
alerta, però, que s’ha produït un
«retrocés» en inversió en R+D i
que només el 14% de les empreses
catalanes han realitzat innova-
cions tecnològiques en els darrers
tres anys, una xifra que està
«lluny» de la d’altres països euro-
peus. A més, avisa que s’ha pro-
duït una pèrdua de poder adqui-

sitiu i que hi ha una creixent desi-
gualtat social i de pobresa en el
treball. Una pobresa que, segons
va explicar ahir, afecta especial-
ment les famílies amb fills, un fet
que segons Poveda «mostra les es-
casses ajudes i serveis de cura»
que s’ofereixen als ciutadans. 

Per la seva banda, el catedràtic
de l’UPF Oriol Amat, que va abor-
dar l’estat de les empreses catala-
nes durant l’any passat, va dir que
el 2017 va augmentar el nombre
de grans empreses a Catalunya
respecte anys anteriors. A més, va
afirmar que les companyies han
millorat la seva liquiditat i han
augmentat la seva rendibilitat i
que s’estan aproximant als nivells
del 2006 i 2007 en termes de ren-
dibilitat. Amat va assenyalar que

les companyies estan creixent
d’una manera «molt equilibrada»
i estan seguint unes «polítiques fi-
nanceres molt prudents». 

El catedràtic de l’UPF va dir que
el clima polític no ha beneficiat
l’entorn empresarial i econòmic,
però va insistir que ha estat un
«bon any», malgrat que hi havia
algunes «previsions catastrofis-
tes». Un altre catedràtic de l’UPF,
José García Montalvo, va dir que
la revolució tecnològica «farà que
moltes coses no siguin com eren»
i va alertar que els mètodes per
combatre la desigualtat en l’era de
l’automatització no seran els ma-
teixos que en dècades passades. 

A la presentació de la Memòria
Econòmica de Catalunya també
va participar el president del Con-
sell de Cambres de Catalunya, Mi-
quel Valls, que va destacar que es
tracta d’una «publicació puntera
del país» i que la d’enguany, cen-
trada en la relació entre les univer-
sitats i les empreses, pot ser «útil
per al Pacte Nacional per a les
Universitats» que està realitzant el
Govern. 

Valls va destacar les bones da-
des de l’economia catalana du-
rant el 2017, malgrat que ha estat
un any «complex». Segons el pre-
sident del Consell de Cambres de
Catalunya, aquest fet és la mostra
que Catalunya manté «uns fona-
ments sòlids». En aquesta línia, el
director d’Institucional del Banc
Santander, José María Martínez,
va dir que el fet que el PIB de l’eco-
nomia catalana creixi per sobre
del 3% «confirma la consistència
de la recuperació econòmica». 

ACN BARCELONA

L’economia catalana creix més que
l’espanyola i representa el 19,2 % de l’Estat
Els experts atribueixen els «bons resultats» a l’augment del pes de la indústria, i les TIC i alerten dels perills de la manca d’inversió en R+D

Els preus el juny a Catalunya
van pujar tres dècimes en relació
amb al maig i van deixar la inflació
anual en el 2,4%, una dècima més
que la taxa registrada el maig i la
xifra més alta des de l’abril de l’any
passat, segons la informació faci-
litada per l’Institut Nacional d’Es-
tadística espanyol. La inflació a

Catalunya se situa una dècima per
sobre de la taxa registrada al con-
junt de l’Estat que el juny va ser del
2,3 %, dues dècimes més alta que
el maig. A Catalunya la inflació
puja per segon mes consecutiu i
des del gener fins al juny l’IPC
anual ha passat del 0,9 % al 2,4 %.

L’escalfament de l’economia
catalana aquest mes de juny, just

abans de començar la temporada
d’estiu, s’explica bàsicament pel
comportament a l’alça dels preus
de les gasolines i els lubricants,
que aquest mes de juny han pujat
molt més que el juny de l’any pas-
sat, i per l’alça dels preus de fruites
fresques de temporada, que
aquest juny també han pujat més
que l’any passat, fins a registrar

una taxa interanual del 14,1%. Un
altre factor que ha ajudat a enfilar
la inflació anual ha estat la factura
elèctrica, amb una pujada supe-
rior aquest any que la del 2017. En
sentit contrari, les cistelles de
l’IPC que han frenat l’ascens de la
inflació han estat els hotels, cafès
i restaurants, on els preus, espe-
cialment els allotjaments turístics,

aquest any han pujat menys. Tam-
bé ha passat el mateix amb la cis-
tella d’oci i cultura, on els paquets
turístics pugen menys que el juny
del 2017. La inflació subjacent, la
que no té en compte els preus més
volàtils com els derivats del petroli
i els aliments frescos, s’ha situat el
juny en l’1 %, una dècima menys
que el maig. 

ACN BARCELONA

Els preus pugen tres dècimes el juny i situen la inflació
en el 2,4 %, la taxa més alta des de l’abril de l’any passat 

ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Consell de Cambres de Catalunya, Miquel Valls

L’estudi de la Cambra avisa de
la pèrdua de poder adquisitiu 
i de la creixent desigualtats
social i de pobresa en el treball
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ECONOMIA

 La Generalitat destinarà
860.000 euros a la instal·lació
de 22 nous punts de càrrega de
vehicles elèctrics, que s’afegiran
als 60 ja existents. Són ajuts
destinats a ajuntaments i
corporacions municipals.

860
ELS MILERS D’EUROS

DESTINATS A PUNTS  DE
CÀRREGA ELÈCTRICS

LA COMPANYIALA INICIATIVALA XIFRA

Marcadors

 Les vendes a tot el món
d’Automobili Lamborghini han
crescut l’11 % el primer
semestre de l’any respecte al
mateix període del 2017, fins a
totalitzar les 2.327 unitats, va
informar ahir l’empresa.

Lamborghini

AUGMENTA LES
VENDES L’11 % A TOT

EL MÓN

 CCOO, UGT i USO convocaran
a principi del mes d’agost una
vaga general en tots els
aeroports de l’Estat que
afectarà més de 60.000
treballadors dels serveis de
terra. 

Vaga
ES CONVOCARÀ ALS
SERVEIS DE TERRA

AEROPORTUARIS

EL MOMENT DE L’ECONOMIA CATALANALa memòria econòmica del Consell General de Cambres de Catalunya revela que la indústria, que
recupera el pes que tenia el 2008, ha rellançat l’economia catalana fins a suposar pràcticament una cinquena part de la del conjunt de l’Estat
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