


Veïns de Sant Salvador de Guar-
diola denuncien «greus deficièn-
cies» en el servei de Correus al
municipi, amb importants demo-
res en la tramesa de la correspon-
dència a domicili que en alguns
casos pot arribar a acumular «més
de tres mesos» de retard. Farts
d’una situació que diuen que fa
més d’un any que dura, exigeixen
mesures «urgents» a l’empresa,
amb personal fix que garanteixi
que les cartes arribin a l’hora, i una
flexibilitat horària més gran a l’ofi-
cina de Correus del poble.

Les queixes arriben principal-
ment de la urbanització del Cal-
vet, amb cases disperses que no-
ten més la demora, tot i  que  tam-
bé afecta el nucli de Sant Salvador,
assegura l’alcalde, Albert Miralda.
El problema és que «el personal de
Correus que ve aquí és interí, i pas-
sats uns mesos no els renoven el
contracte». 

El mateix apunta el president
de l’Associació de Veïns del Calvet,
Joan Hurtado. Lamenta que «ens
considerin zona rural i sense plaça

fixa». Això fa que hi hagi canvis
constants de personal, «que ve
uns mesos i després tornem a es-
tar un temps sense», amb els per-
judicis que  això comporta per als
veïns. Alguns testimonis assegu-
ren que, per culpa de les demores
de Correus, han hagut de pagar
multes amb recàrrec, o han per-
dut visites al metge perquè han re-
but l’avís fora de temps. Segons
Hurtado, la situació ha arribat a
l’extrem que «algun veí ha anat a
l’oficina de Correus i li han dit que
ell mateix comprovi en una caixa
si hi ha cap carta seva». 

L’altra reclamació dels veïns és
l’horari de l’oficina. Actualment
obre de dilluns a divendres de 2/4
d’11 a 2/4 de 12 del matí, i voldrien
més flexibilitat perquè també hi
pugui anar qui treballa. Proposen
com a opció que obri de 12 a 2.

Recollida de 462 firmes
Els veïns asseguren que el proble-
ma amb els retards en el servei
postal al poble fa temps que
s’arrossega, i només es nota amb
la correspondència. Diuen que el

servei de paqueteria és puntual, i
això aixeca sospites: «És possible
que prevalgui l’interès de l’empre-
sa per repartir paqueteria, i això fa
que se’ls acumulin les cartes» per
falta de personal, apunten els ma-

teixos veïns.
Segons Hurtado el problema es

va començar a agreujar l’estiu de
l’any passat, i des d’aleshores per-
dura, amb temporades de més o
menys demores segons si hi ha

personal de reforç o no. Davant
d’això, Ajuntament i veïns han fet
diverses reclamacions a l’empre-
sa. Fins i tot l’Ajuntament va man-
tenir una reunió amb responsa-
bles de Correus al començament
d’any i es va posar personal de re-
forç, però només fins a final de fe-
brer. Com a resposta, l’AV del Cal-
vet va  recollir 462 firmes, que es
van enviar a la Direcció de Rela-
cions Institucionals de Correus a
Madrid. Aleshores, l’empresa va
manifestar la voluntat d’estudiar
possibles mesures, però de mo-
ment el problema persisteix. 

Els veïns dipositen l’esperança
en la reunió que fa uns dies va
mantenir l’alcalde amb una res-
ponsable tècnica de Serveis Peri-
fèrics de Correus, que, segons Mi-
ralda, es va comprometre a «posar
al dia els enviaments», i no descar-
ta ampliar els horaris d’atenció a
l’oficina de cara al novembre. De
moment l’empresa no ha respost
a les peticions d’aquest diari sobre
aquesta qüestió.

Per la seva banda, si no hi ha so-
lucions aviat, els veïns podrien
optar per la via judicial.

JORDI ESCUDÉ SANT SALVADOR DE G.

Veïns de Sant Salvador denuncien retards
de més de tres mesos en el servei postal
Exigeixen a Correus personal fix per al repartiment de cartes i una ampliació de l’horari de l’oficina

J. E.

Joan Hurtado mostra les firmes recollides, envoltat de veïns del Calvet
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La Cambra i el Cercle
d'Infraestructures analitzaran el
paper de les ciutats mitjanes
Es farà aquest divendres, a les 9 del matí, i l'assistència és gratuïta amb inscripció
prèvia

Posar sobre la taula el paper que tenen les ciutats mitjanes, com Manresa, en l'era de les
megalòpolis. Aquest és l'objectiu de la jornada que organitzen la Cambra de Comerç de Manresa i
el Cercle d'Infraestructures per aquest divendres 19 d'octubre i en la qual participaran el director
de la Càtedra Unesco de la Universitat de Lleida, Josep Maria Llop, el catedràtic d'Anàlisi i Geografia
Regional de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Oliveras, i l'economista i professor de la
Universitat Politècnica de Catalunya, Àlvar Garola. L'assistència a la jornada que se celebra a la
Cambra és gratuïta però cal inscriure's prèviament trucant al 93 872 42 22.

Durant l'acte es reflexionarà sobre la situació actual del país, on conviuen entorns urbans que cada
cop creixen més i aglutinen més habitants, creació de valor i infraestructures, amb d'altres ciutats
de mida mitjana que no segueixen el mateix ritme de desenvolupament i queden fora del
paraigües d'aquestes grans ciutats. Les diferents ponències exposaran el seu punt de vista sobre
què es pot fer per esmorteir les conseqüències d'aquest creixent desequilibri territorial i sobre el
paper que pot tenir Manresa en aquest escenari.

Les jornades de la Cambra i el Cercle d'Infraestructures se celebren un cop cada semestre amb
l'objectiu de debatre sobre temes de territori que afecten el desenvolupament econòmic. En
aquest cas, el debat girarà a l'entorn de les ciutats mitjanes i, a més de les exposicions dels
ponents, inclourà un col·loqui amb tots els assistents.
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El Bages recupera l'ocupació
d'abans del 2012 malgrat que hi ha
menys empreses
Tot i que la indústria continua tenint un pes específic important, el sector serveis
és el que experimenta el major creixement, segons un estudi elaborat per la
Cambra

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

La comarca del Bages ha recuperat l'ocupació que tenia abans del 2012 tot i que el nombre
d'empreses segueix estan per sota de les que tenia el 2008. Segons l'estudi Creixement econòmic
i activitat empresarial al Bages 2012-2016, presentat aquest dijous al migdia a la Cambra de
Comerç de Manresa i que inclou les dades del 2016, la comarca té un pes del 2% a Catalunya,
amb 11.205 empreses, 53.462 persones ocupades i 2.859,6 milions d'euros de valor afegit brut
(VAB). Destaca el sector de la indústria, que manté el pes específic i que és el responsable del
30% de l'ocupació i el 41% del VAB de la comarca, tot i que els serveis són el sector que més van
créixer el 2016.

La Cambra de Comerç de Manresa ha donat a conèixer aquest migdia els resultats de l'estudi que
inclou les dades fins a final de l'exercici 2016. El president de l'ens, Pere Casal, ha especificat
que el document incorpora els municipis del Moianès que abans pertanyien al Bages i, a
diferència de les edicions anteriors, no hi inclou els números de les empreses que malgrat tenir
negoci no tenen la seu social al territori, fet que pot causar que existeixi alguna desviació en els
resultats.
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Creix la productivitat

Segons la radiografia de la mostra, presentada pel tècnic de la Cambra de Comerç, Jaume Ferrer,
al Bages ara hi ha empreses més grans, productives i que generen més riquesa. El 2016 a la
comarca hi havia 53.462 persones ocupades, amb una mitjana de 4,77 treballadors per empresa,
la xifra més elevada des del 2012. El nombre d'ocupats és un 10% més que el 2012, amb quasi
6.000 llocs de feina més. Aquest fet provoca que el VAB s'hagi incrementat, de manera que
cada negoci va generar quasi un 2,8% més que en l'any anterior.

L'estudi situa el pes econòmic del Bages respecte a Catalunya entorn del 2%. Hi ha 11.205
empreses, més que els exercicis anteriors, però encara menys de les que hi havia abans del
2008. En aquest sentit, ha insistit Ferrer, els efectes de la construcció són determinats. El tècnic ha
recordat que només el 2006 es van iniciar 6.370 habitatges i que el 2016 van ser 118.

Segons Ferrer, el Bages s'està acostant als nivells de productivitat mitjans de Catalunya, encara
que varia en funció del sector. La indústria continua tenint un pes específic important, creant el
30% de l'ocupació i el 41% del VAB de la comarca. No obstant això, però, ha lamentat que la
indústria 4.0 no acaba de reprendre el vol al territori.

El tècnic també ha volgut remarcar el creixement de l'automoció malgrat la incertesa del seu futur.
Els darrers números posen de manifest que té una base exportadora superior a la mitjana
catalana del mateix sector.

Els serveis, però, són el sector que més va créixer el 2016 i que aglutinen a més empreses i
comarques. Casals, però, ha volgut diferenciar entre serveis a les persones i empreses, i comerç i
hostaleria "que van més coixos". El president de la Cambra ha alertat del fet que cal analitzar bé
que és el que "falla" tot apel·lant al fet que el comerç, en conjunt, és el sector que té més valor
afegit perquè té més empreses i persones ocupades.

Segons Casals, malgrat que s'ha de tenir en compte que l'indicador no inclou els números de
les empreses que no tenen la seu social al territori, ha apel·lat a aspectes com l'augment de la
zona blava a Manresa com a "determinants" perquè el consumidor opti per anar a comprar a
altres indrets on no hagi de pagar per estacionar. Casals ha fet una crida a l'administració a posar-
se les piles i a donar eines a les empreses per facilitar l'obertura de negocis i a donar la volta "al
que sí que és evitable".

En paral·lel, a nivell administratiu, el president de la Cambra de Comerç de Manresa, ha
assegurat que hi ha dues assignatures pendents. D'una banda la millora de les infraestructures
per facilitar el transport de mercaderies i, per una altra, "endreçar els polígons a la comarca i
pensar més en polígons supramunicipals i que siguin eficients".

La regidora d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, present en la
presentació de l'estudi, ha compartit la necessitat de "la concentració entre els agents públics i
privats per aconseguir les infraestructures necessàries", així com treballar perquè els polígons
"deixin de ser deficients".

Menys endeutament

L'estudi també assenyala la situació de les empreses i la concentració sectorial com a dos factors a
tenir en compte per avaluar la vulnerabilitat. Així, malgrat mostra que les empreses han millorat la
seva situació financera reduint l'endeutament, posa de manifest que encara es troben en situació
de risc una quarta part de les empreses.
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ACN Manresa.-La comarca del Bages ha recuperat l'ocupació que

tenia abans del 2012 tot i que el nombre d'empreses segueix estan

per sota de les que tenia el 2008. Segons l'estudi 'Creixement

econòmic i activitat empresarial al Bages 2012-2016', presentat

aquest migdia a la Cambra de Comerç de Manresa i que inclou les

dades del 2016, la comarca té un pes del 2% a Catalunya, amb

11.205 empreses, 53.462 persones ocupades i 2.859,6 milions

d'euros de valor afegit brut (VAB). Destaca el sector de la indústria,

que manté el pes específic i que és el responsable del 30% de

l'ocupació i el 41% del VAB de la comarca, tot i que els serveis són

el sector que més van créixer el 2016.

La Cambra de Comerç de Manresa ha donat a conèixer aquest

migdia els resultats de l'estudi que inclou les dades fins a final de

l'exercici 2016. El president de l'ens, Pere Casal, ha especificat que

el document incorpora els municipis del Moianès que abans

pertanyien al Bages i, a diferència de les edicions anteriors, no hi

inclou els números de les empreses que malgrat tenir negoci no

tenen la seu social al territori, fet que pot causar que existeixi

alguna desviació en els resultats.Creix la productivitatSegons la

radiografia de la mostra, presentada pel tècnic de la Cambra de

Comerç, Jaume Ferrer, al Bages ara hi ha empreses més grans,

productives i que generen més riquesa. El 2016 a la comarca hi

havia 53.462 persones ocupades, amb una mitjana de 4,77

treballadors per empresa, la xifra més elevada des del 2012. El

nombre d'ocupats és un 10% més que el 2012, amb quasi 6.000

llocs de feina més. Aquest fet provoca que el VAB s'hagi

incrementat, de manera que cada negoci va generar quasi un 2,8%

més que en l'any anterior.L'estudi situa el pes econòmic del Bages

respecte a Catalunya entorn del 2%. Hi ha 11.205 empreses, més
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que els exercicis anteriors, però encara menys de les que hi havia

abans del 2008. En aquest sentit, ha insistit Ferrer, els efectes de

la construcció són determinats. El tècnic ha recordat que només el

2006 es van iniciar 6.370 habitatges i que el 2016 van ser

118.Segons Ferrer, el Bages s'està acostant als nivells de

productivitat mitjans de Catalunya, encara que varia en funció del

sector. La indústria continua tenint un pes específic important,

creant el 30% de l'ocupació i el 41% del VAB de la comarca. No

obstant això, però, ha lamentat que la indústria 4.0 no acaba de

reprendre el vol al territori.El tècnic també ha volgut remarcar el

creixement de l'automoció malgrat la incertesa del seu futur. Els

darrers números posen de manifest que té una base exportadora

superior a la mitjana catalana del mateix sector.Els serveis, però,

són el sector que més va créixer el 2016 i que aglutinen a més

empreses i comarques. Casals, però, ha volgut diferenciar entre

serveis a les persones i empreses, i comerç i hostaleria "que van

més coixos". El president de la Cambra ha alertat del fet que cal

analitzar bé que és el que "falla" tot apel·lant al fet que el comerç,

en conjunt, és el sector que té més valor afegit perquè té més

empreses i persones ocupades.Segons Casals, malgrat que s'ha

de tenir en compte que l'indicador no inclou els números de les

empreses que no tenen la seu social al territori, ha apel·lat a

aspectes com l'augment de la zona blava a Manresa com a

"determinants" perquè el consumidor opti per anar a comprar a

altres indrets on no hagi de pagar per estacionar. Casals ha fet una

crida a l'administració a posar-se les piles i a donar eines a les

empreses per facilitar l'obertura de negocis i a donar la volta "al

que sí que és evitable".En paral·lel, a nivell administratiu, el

president de la Cambra de Comerç de Manresa, ha assegurat que

hi ha dues assignatures pendents. D'una banda la millora de les

infraestructures per facilitar el transport de mercaderies i, per una

altra, "endreçar els polígons a la comarca i pensar més en polígons

supramunicipals i que siguin eficients".La regidora d'Ocupació i

Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, present

en la presentació de l'estudi, ha compartit la necessitat de "la

concentració entre els agents públics i privats per aconseguir les

infraestructures necessàries", així com treballar perquè els

polígons "deixin de ser deficients".Menys endeutamentL'estudi

també assenyala la situació de les empreses i la concentració

sectorial com a dos factors a tenir en compte per avaluar la

El Bages recupera l'ocupació d'abans del 2012 malgrat que hi ha meny... about:reader?url=https://www.lavanguardia.com/local/bages/20181018...

2 de 3 22/10/2018 14:05



vulnerabilitat. Així, malgrat mostra que les empreses han millorat la

seva situació financera reduint l'endeutament, posa de manifest

que encara es troben en situació de risc una quarta part de les

empreses.
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EL DIARI DE LA CATALUNYA CENTRAL

RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%

OBJECTIU, PERMANÈNCIA26

El waterpolo femení de Manresa
s’estrena a la categoria de plata 
EL CLUB HA DE COBRIR UN SALT EN EL PRESSUPOST

SIMON NOGUERA

ELS BANCS DEMANEN MÉS
CLAREDAT EN L’APLICACIÓ DE
LA NORMA I AVISEN QUE
DIFICULTARÀ EL CRÈDIT   24

El Suprem
estableix que els
bancs i no els
clients paguin
els impostos de
les hipoteques

UN PLE DE DEU MINUTS

El secretari determina que en aquesta situació és el primer tinent d’alcalde
qui ocupa el lloc, i no Francesc Ribera com preveien el govern i l’oposició  12

OSCAR BAYONA

MARTA PICH

Francesc Ribera ‘Titot’ i Oriol Camps al ple municipal d’ahir; al mig, una urna que no es va fer servir, i a l’extrem esquerre, el secretari

Oriol Camps serà alcalde
accidental de Berga en no
proposar-se cap candidat

EL PES DE L’ECONOMIA DE LA
COMARCA DINS DEL VALOR
AFEGIT BRUT DEL PAÍS PUJA
UNES DÈCIMES, FINS A L’1,78%
EL CREIXEMENT INDUSTRIAL
DELS DARRERS ANYS AFLUIXA
EL RITME EL 2016  2-3

PROVA PILOT D’UN SISTEMA
QUE PERMET SABER COM
UTILITZEN ELS CIUTADANS
ELS CONTENIDORS 8

El Bages assaja
el mes que ve
els contenidors
de brossa amb
‘xip espia’

EL SINDICAT DE PAGESOS
CONSIDERA QUE CAL FER
AFLORAR TOTS ELS CASOS  10

UP demana al
Govern que
intervingui en
l’afer de la
immatriculació

La productivitat
empresarial
creix al Bages
una mica més
que al conjunt
de Catalunya

EL FORN DE LA CALÇ30-31

Deu anys del principal pol
d’art contemporani del Bages

EL CACIS FA MEMÒRIA AL MUSEU COMARCAL
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Font: cambra de comerç de Manresa                                                                                                                                                                                                                               Jordi cirerA

g   el sector PrivAt bAGenc, en XiFres

VALORS ABSOLUTS VARIACIÓ

2012 2013 2014 2015 2016 2016-12 2016-15

Principals agregats
empreses 10.711 10.688 10.929 11.131 11.205 1,13% 0,67%
ocupats 47.743 48.089 49.354 51.739 53.462 2,87% 3,33%
vAb cf 2.594,242 2.540,269 2.627,227 2.762,569 2.859,622 2,46% 3,51%

Ràtios de síntesi
vAb per empresa (1.000€) 242,2 237,7 240,4 248,2 255,2 1,32% 2,83%
ocupats per empresa 4,46 4,50 4,52 4,65 4,77 1,71% 2,65%
Productivitat (1.000€) 54,3 52,8 53,2 53,4 53,5 -0,39% 0,18%
costos laborals unitaris 0,64 0,67 0,64 0,62 0,67 1,09% 8,54%

% SOBRE CATALUNYA / CATALUNYA=100 VARIACIÓ

2012 2013 2014 2015 2016 2016-12 2016-15

Principals agregats

empreses 2,26% 2,27% 2,26% 2,23% 2,18% -0,08 -0,06

ocupats 2,03% 2,06% 2,06% 2,06% 2,04% 0,01 -0,02

vAb cf 1,74% 1,73% 1,75% 1,78% 1,78% 0,04 0,00

Ràtios de síntesi

vAb per empresa (1.000€) 76,88 75,85 77,46 79,53 81,47 4,60 1,94

ocupats per empresa 89,81 90,70 90,88 92,39 93,60 3,79 1,21

Productivitat (1.000€) 85,60 83,63 85,23 86,08 87,05 1,45 0,96

DIMENSIÓ EMPRESARIAL

 Empreses, ocupats i valor afegit brut (VAB) del sector privat al Bages. 2012-2016

 Evolució dels components estructurals del dinamisme empresarial del Bages i de Catalunya 2012-2016

 Atur registrat i pes de l’atur registrat del Bages sobre el total de Catalunya 2010-2018
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L’empresa privada del Bages va
insistir, el 2016, en la consolidació
de la recuperació després de la crisi,
i ho va fer incrementant tant el valor
afegit brut (VAB), com el nombre
d’ocupats i també el d’unitats em-
presarials. En general, l’empresa ba-
genca va registrar aquell any una
evolució de la productivitat millor
que l’experimentada al conjunt ca-
talà, tot i que encara està en valors
negatius. Així, el pes de la riquesa
generada pel sector privat a la co-
marca creix a millor ritme que al
conjunt de Catalunya, i creix quatre
centèsimes (de l’1,74% a l’1,78%) el
seu pes relatiu nacional. Aquestes
són algunes de les conclusions de
l’estudi «Creixement econòmic i ac-
tivitat empresarial al Bages», que
elabora la Cambra de Comerç de
Manresa, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Manresa i la Diputació de
Barcelona, corresponent a les dades
mercantils de l’any 2016, les darre-
res disponibles. 

El factor industrial és, en aquesta
evolució favorable, un condicio-
nant decisiu, ja que aquest sector
havia mostrat un creixement al Ba-
ges a un ritme més elevat del que ho
feia a Catalunya entre els anys 2013
i 2015. Tot i que el 2016 el seu com-
portament va ser una mica pitjor
que la mitjana nacional, continuava
exercint de tractor econòmic local,
i representava el 30% de l’ocupació
i el 41% del VAB. Amb tot, van ser els
serveis (especialment a les perso-
nes i a les empreses) els que que mi-
llor evolució van experimentar du-
rant el 2016.

En els grans nombres, el Bages
empresarial suposava, el 2016, el
2,18% del conjunt català en nombre
de societats (11.205, 74 més que
l’any anterior, però ja un miler més
que el 2008), el 2,04% de l’ocupació
(53.462, 1.723 més que un any
abans) i l’1,78% del valor afegit brut
(2.859,622 milions d’euros, 97 mi-
lions més que el 2015).

En termes comparatius, el nom-
bre d’empreses va créixer per sota
de la mitjana catalana (l’1,13% pel
2,08% nacional), però la comarca va
incrementar el nombre d’ocupats
per empreses (de 4,65 a 4,7) i també,
minsament, la productivitat (de
53.400 euros per ocupat a 53.500).

En el quinquenni estudiat en
aquest informe, 2012-2016, el nom-
bre d’empreses augmenta l’1,13%,
l’ocupació ho fa el 2,87% i el valor
afegit, el 2,46%. Respecte a la previ-
sió de resultats del 2017, la Cambra

avança que el nombre d’empreses
va continuar creixent, tot i que de
manera reduïda, i ho fa fer de ma-
nera més intensa l’ocupació. 

Per sectors, la indústria va expe-
rimentar, en general, una petita da-
vallada el 2016, però aquest com-
portament no és uniforme. Així,
subsectors com la química, la me-
tal·lúrgia i la maquinària i material
elèctric guanyen pes en tots els pa-
ràmetres, segons destaca l’estudi
cameral. En contrapunt, sectors
com l’energia, gas, i aigua i reciclat-
ge, indústries extractives no energè-
tiques, indústria tèxtil, cuir i confec-
ció i indústria del paper i arts gràfi-
ques i edició perden pes en tots els
apartats. Quant al ritme de creixe-
ment d’unitats productives, Jaume
Ferrer, tècnic de Comerç Interna-
cional i autor de l’estudi, insistia ahir
que «costa més crear un petit taller
que una perruqueria», i apuntava
que tot i que el nombre global d’em-
preses creix més percentualment al
conjunt català que al Bages, «a la co-
marca som més industrials».

Quant als serveis, que es van co-
mençar a recuperar el 2014, aug-
menta en nombre de treballadors,
d’empreses i de productivitat. Amb
tot, recorda l’estudi, hi ha subsec-
tors de comportaments molt diver-
sos, i mentre els serveis a les empre-
ses creixen de manera sòlida, la res-
tauració i l’hoteleria perd pes en el
VAB, tot i guanyar-ne en ocupació i
en nombre d’empreses. Per la seva
banda, el sector de la construcció va
recuperar-se des de xifres mínimes
a partir de l’any 2014, però manté
encara una pèrdua d’empreses de
l’11,5%.

Durant la presentació de l’estudi,
ahir a la seu de la Cambra, Ferrer va
destacar també l’increment de la
base exportadora de les empreses
bagenques, que ja és del 9,9%, a
prop del 10,3% català, un fenomen
potenciat per sectors amb un molt
elevat índex d’exportació, com són
el de material de transport (55%), el
químic (44%), el tèxtil (38%) i el me-
tall (25%). Ferrer bambé va insistir
que encara una cinquena part de les
empreses de la comarca no aconse-
gueixen reduir el seu nivell d’endeu-
tament per sota del 80%, especial-
ment en sectors com l’hostaleria. El
valor mitjà, però, ha evolucionat del
61% al 48% des del 2008.

El Bages experimenta, doncs,
una millor evolució en dinamisme
empresarial que la mitjana nacio-
nal. Amb tot, l’estudi recomana que
l’empresa privada fonamenti la seva
recuperació «a partir d’activitats de
més valor afegit, de la millora de la
competitivitat de les empreses i de
la sortida a mercats exteriors».

Les empreses bagenques es recuperen de la
crisi guanyant dimensió i generant més valor
L’estudi sobre activitat empresarial de la Cambra corresponent a l’exercici 2016 revela que la productivitat s’acosta a la mitjana catalana

RADIOGRAFIA AL SECTOR PRIVAT DEL BAGES Un estudi de la Cambra de Comerç sobre l’evolució econòmica local recomana que l’empresa privada
fonamenti la recuperació «a partir d’activitats de més valor afegit, de la millora de la competitivitat de les empreses i de la sortida a mercats exteriors»
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g   EL SECTOR PRIVAT BAGENC, EN XIFRES
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Cristina Cruz, Pere Casals i Jaume Ferrer, ahir a la Cambra

El president de la Cambra de Co-
merç, Pere Casals, va destacar ahir,
durant la presentació de l’estudi
«Creixement econòmic i activitat
empresarial al Bages», les mancan-
ces del comerç manresà, algunes de
les quals, va dir Casals, són atribuï-
bles a l’administració local. Així, va
insistir que «les ordenances muni-
cipals posen molts obstacles» per a
la creació de nous establiments, i va
concloure que «les ordenances han
d’estar al servei de les empreses. No
s’ha de ser massa cap quadrat».

Casals també va carregar contra
la proliferació de les àrees de par-
químetre al centre. Segons el presi-
dent de la Cambra, aquesta tendèn-
cia a fer de pagament l’aparcament
al carrer ha perjudicat el comerç,
encara que no va poder quantificar
aquesta evolució negativa. «Són
sensacions del sector», va afirmar.
Segons Casals, la percepció és que
«determinat perfil de client s’ha per-
dut, perquè considera que se li posa
molt complicat aparcar sense pa-
gar». El president també va retreure
al sector que no hagi utilitzat amb
més convicció els vals de descomp-
te als aparcaments de la ciutat.

A banda de les responsabilitats
de l’administració en l’evolució co-
mercial, Casals també va demanar
al sector que «presenti una oferta
més atractiva per atraure gent de
fora de la comarca». «Hem de donar
la volta a allò que és evitable», va
concloure el president cameral.

L’estudi de la Cambra posa de
manifest que el sector comercial, el
de més rellevància en l’estructura
sectoral de la comarca, genera al Ba-
ges 578  milions d’euros de valor afe-
git brut i ocupa el 20,7% del total de
treballadors. Amb tot, la seva pro-
ductivitat és baixa, de 52.221 euros

per ocupat, per sota de la mitjana
comarcal (53.500 euros) i de la ma-
joria de branques de la indústria.
L’estudi no inclou, però, les empre-
ses que no tenen la seva seu a la co-
marca i que, per tant, no permeten
computar els seus resultats agregats
al sector comarcal. Les grans cade-
nes de distribució, per tant, no sur-
ten reflectides en l’estadística.

Casals també va assegurar que el
turisme està guanyant pes lenta-
ment a la comarca. «S’està sem-
brant, però no hi ha fruits encara i
no són quantificables». Per a Casals,
«cal ser optimista respecte del turis-
me, però el seu efecte potent es pot
notar en una dècada».

Administració i empresa
Casals va afegir que hi ha dos «pro-
blemes» a abordar respecte de la re-
lació de les administracions amb les
empreses. D’una banda, quant a les
mancances en infraestructures del
territori, ja que, va dir, «som poc exi-
gents en la mobilitat de mercade-
ries, i aquest és un gran condicio-
nant per a la indústria del Bages».
De l’altra, va queixar-se de «poca re-
ceptivitat» en les necessitats de les
zones industrials. «Cal endreçar els
polígons i apostar per polígons su-
pramunicipals eficients», va recla-
mar el president de la Cambra.
Aquesta seria la solució per «atraure
empreses de pes» i alhora «evitar
que les que creixen marxin».

Quant a la indústria de futur,
l’anomenada 4.0, Pere Casals va dir
que el sector local «s’ha de posar les
piles», però tambés va dir que calen
ensenyaments tecnològics més
qualificats per a la revolució que ja
s’està produint. 

La regidora d’Ocupació i Empre-
nedoria de l’Ajuntament de Manre-
sa, Cristina Cruz, va eludir les críti-
ques a l’increment de zona blava,
però va posar deures a l’administra-
ció, com «treballar més per tenir no-
ves unitats empresarials al territori»
i afavorir la «concertació entre els
agents públics i el sector privat» per
abordar, per exemple, la qüestió
dels polígons.

CARLES BLAYA MANRESA

La Cambra reclama més
suport municipal al comerç

El president de l’ens critica
l’increment de la zona blava
a Manresa i demana més
flexibilitat en les ordenances
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Una jornada destaca el potencial de
les ciutats mitjanes com a
vertebradores del territori
La relació que les ciutats mitjanes estableixen amb el seu entorn fa necessari
idear nous models de gestió amb visió supramunicipal

Jornada sobre ciutats mitjanes celebrada a la Cambra | Cambra

Les ciutats mitjanes com Manresa tenen un gran potencial i són clau per vertebrar el país. Així s'ha
posat de manifest aquest divendres al matí, en la jornada conjunta de la Cambra de Comerç de
Manresa i el Cercle d'Infraestructures que s'ha dedicat a analitzar el paper que tenen i han de
tenir les ciutats mitjanes en l'era de les megalòpolis. Una de les principals conclusions a les quals
s'ha arribat és la necessitat d'adequar els models de govern i gestió de les ciutats mitjanes a la
realitat, tenint en compte la interrelació que aquestes estableixen amb el seu entorn més proper.
Així, tots els ponents han coincidit en assenyalar que cal pensar en models d'administració
supramunicipal que disposin dels suficients recursos i competències.

Qualitat de vida, poder d'atraure talent, accessibilitat o proximitat són alguns dels aspectes
positius de les ciutats mitjanes. Com a punts febles, els ponents han assenyalat els baixos nivells
d'inversió pública en relació a les ciutats grans i una menor capacitat d'influència. La tradició
industrial és un altre element distintiu de la majoria de ciutats mitjanes catalanes com Manresa, i
obre un gran ventall de possibilitats de desenvolupament econòmic de cara al futur si s'és capaç
d'adoptar totes les noves tendències que s'estan produint al sector.

La jornada ha començat amb la presentació a càrrec dels dos presidents de les entitats
organitzadores, Pere Casals per la Cambra de Comerç de Manresa i Pere Macías pel Cercle
d'Infraestructures. Josep Maria Llop, director de la càtedra Unesco de la Universitat de Lleida, ha
destacat "el paper intermediador de les ciutats mitjanes i el seu potencial per prestar serveis i
generar valor per al territori". Josep Oliveras, catedràtic d'Anàlisi i Geografia Regional de la
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Universitat Rovira i Virgili, s'ha centrat en el cas de Manresa per assenyalar que "les ciutats
mitjanes i petites seran cada vegada més importants, especialment si estan al corredor de les
grans ciutats". I ha afegit que "les ciutats mitjanes necessiten investigació, desenvolupament,
innovació i poder. Manresa ha de guanyar poder". Àlvar Garola, economista i professor de la
Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que "la connectivitat comença a ser més important
que la dimensió i la concentració" i ha assenyalat, entre els punts forts de les ciutats mitjanes, el fet
que "han d'assumir costos menors en aspectes com la congestió, l'habitatge o la mobilitat".

La jornada ha acabat amb un col·loqui entre tots els assistents en el qual s'han posat sobre la
taula aspectes com la necessitat d'impulsar models de govern supramunicipal, la millora de les
infraestructures de transport, la reorganització del sistema territorial català o l'aposta per un
reequilibri territorial.
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BUFF

L’empresa obre dues noves
botigues a Barcelona
]Lamarca de complements de coll i cap
Buff inaugurarà dues noves botigues
de temporada a Barcelona, a les quals
s’afegirà la posada enmarxa de nous
espais popup a Barcelona, Sant Sebastià,
Granada i Andorra. En la temporada tar
dorhivern, Buff reobrirà la botiga del
Triangle de Barcelona. També anuncia
l’obertura de botigues a Portaferrissa i el
carrer Ferran. / Redacció

JORNADES GRESOL

La innovació, clau
de l’èxit empresarial
]Els ponents de la XVII Jornada Gresol,
celebrada ahir a la Selva del Camp davant
200 empresaris i emprenedors, van coin
cidir a destacar la innovació com a clau
de l’èxit. La trobada, organitzada per la
fundació que presideix Antoni Pont, va
comptar amb l’assistència de Gabriel
Silberman (BIST), Elsa Artadi, Jordi
Gallés (Europastry) o Jordi Urbea (Ogil
vy), entre d’altres. /Esteve Giralt

INDÚSTRIA

Més ocupació,menys
empreses al Bages
]LacomarcadelBagesharecuperat l’ocu
pacióque teniaabansdel2012malgratqueel
nombred’empresescontinuaper sotade les
que teniael2008.Segonsunestudipresentat
per laCambradeComerçdeManresa, la
comarca téunpesdel2%aCatalunya, amb
11.205empreses, 53.462personesocupades i
2.859milionsd’eurosdevalorafegit.La
indústriaés responsabledel30%de l’ocu
pació. /Redacció

.

Elsa Artadi

N26accelera i
preveu arribar a
200persones a la
seudeBarcelona
l’any 2019
MAR GALTÉS Barcelona

N26, el bancmòbil amb seu aBer
lín, ha inaugurat la seva oficina a
Barcelona, que ja té 30 empleats, i
accelera els plans de creixement.
Elmes de juny passat va anunciar
la intenció d’obrir a la ciutat la se
va segona seu europea, i que pre
veia comptar amb un centenar
d’enginyers i experts a finals del
2019. Ahir, el cofundador i conse
ller delegat, Valentin Stalf, va dir
que, atesa la disponibilitat de ta
lentqualificatquehantrobat,pre
veuen arribar a Barcelona a una
plantilla de 200 persones a finals
del2019.Seran,bàsicament, espe
cialistes en tecnologia, disseny i
desenvolupament de productes
financers.
N26 s’ha instal∙lat en un cowor

king a prop de la plaça Catalunya,
però haurà de buscar una nova
ubicació per afrontar el creixe
ment del que serà el seu centre
tecnològic i d’innovació global. A
Berlín,N26 té 500 empleats de 46
nacionalitats.Stalfvaexplicarque
a Barcelona es crearan també els
productes prèmium i de gamma
alta de l’entitat, coincidint ahir
ambel llançamentaEspanyade la
targetaN26Metal.
Elbancmòbil,centratenl’expe

riència d’usuari, ja té un milió i
mig de clients, dels quals més de
100.000 a Espanya, que és el seu
quart mercat, va dir Francisco
Sierra, director general. Fundat el
2013, N26 ha aconseguit gairebé
180 milions d’euros de finança
ment, jaésa18païsosaEuropa, iel
2019entrarà alsEUA.c

iVascular inverteix 8,7milions en
una ‘startup’ de vàlvules del cor
La companyia, que preveu facturar 20 milions, compra el 10% de NaviGate

MAR GALTÉS
Barcelona

iVascular, empresa creada el
2010 per al desenvolupament i
fabricació de dispositiusmèdics
avançats (stents, balons, catè
ters) per al tractament de ma
lalties vasculars, ha invertit 10
milions de dòlars (8,7 milions
d’euros) en el 10%del capital de
la startup nordamericana Na
viGate Cardiac Structures, es
pecialitzada en el disseny i des
envolupament de vàlvules per
al tractament de la insuficiència
valvular atrioventricular, entre
d’altres. iVascular tindrà els
drets exclusius per a la distribu
ció i comercialització dels pro
ductes de NaviGate a Europa i
Llatinoamèrica.
Lluís Duocastella, fundador i

conseller delegat d’iVascular,
explica que aquest acord per
met avançar “en l’estratègia
d’innovació de la companyia,
basada en un model de negoci
d’integració vertical. Hem con
solidat el nostre lideratge en el
mercat dels dispositius per al
sistema coronari i perifèric, i
amb aquest acord perfecciona
rem el desenvolupament i la
posterior comercialització de la
vàlvula tricúspide amb accés
percutani”. Actualment el pro
ducte de NaviGate està en fase
d’estudis clínics i s’espera que
estigui a punt per a aplicació clí
nica a partir del 2020.
iVascular està liderada per

Duocastella i té com a accionis

tes la canadenca Gestion Milec
Inc., l’empresa espanyola de
distribució hospitalària Cardi
va, el grup industrial Ames i el
químicofarmacèutic Indukern.
iVascular, amb seu a Sant Vi

cenç dels Horts, ocupa 160 per
sones. Va acabar el 2017 amb

una facturació de 17 milions
d’euros, i Duocastella assegura
que aquest any superaran els 20
milions. Des del tercer exercici
d’activitat, les vendes a l’estran
ger superen les del mercat na
cional; actualment exporta el
85% de les vendes a 65 països.
“El nostre primermercat és Eu
ropa, som forts a l’OrientMitjà i
estem creixent a Llatinoamèri
ca i engegant aÀsia.Hementrat
al Canadà, i estem en procés re
gulatori als EUA”.
iVascular opera en un sector

dominat per grans multinacio
nals. “Nosaltres competim amb
tecnologia i ens diferenciemper

la integració vertical”, diu Duo
castella, que defensa la política
de reinversió dels beneficis.
NaviGate, fundada el 2012, té

la seva seu a Lake Forest (Cali
fòrnia) i té entre els seus accio
nistes, amb un 16%, la clínica
Cleveland (EUA), que ha auto
ritzat i avala les vàlvules desen
volupades per la companyia.
iVascular preveu accelerar el

seu creixement a mitjà termini:
“Podem arribar a 50 milions
d’euros entre els pròxims 3 i 5
anys. I quan els acords ambNa
viGate ja fructifiquin, ens po
dem situar per damunt de 200
milions d’aquí 10 anys”.c

CÉSAR RANGEL

Lluís Duocastella, fundador i conseller delegat d’iVascular

La companyia
catalana dissenya i
fabrica stents, balons
o catèters i exporta
el 85% a 65 països

MÓN
EMPRESARIAL

CADA DOMINGOCON

Todopara
desconectar



«Tota gran ciutat comporta
l’existència de ciutats mitjanes».
Són paraules del manresà Josep
Oliveras, catedràtic d’Anàlisi i
Geografia Regional de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, durant la jor-
nada que es va fer ahir a Manresa
amb l’objectiu de debatre sobre el
paper de les ciutats mitjanes «en
l’era de les megalòpolis».

Era la primera sessió d’un cicle
organitzat per la Cambra de Co-
merç i la Fundació Cercle d’In-
fraestructures que, sota aquest
preàmbul, busca dotar les admi-
nistracions d’idees i recursos per
esmorteir les conseqüències del
creixent desequilibri territorial.
Una de les demandes més co-
mentades va ser la d’impulsar go-
vernances supramunicipals més
enllà de les grans ciutats i les àrees
metropolitanes. «Hem de canviar
el paper dels consells comarcals i
crear mancomunitats reals. Parlar
de Manresa ja no és parlar única-
ment d’una ciutat, sinó que impli-
ca parlar dels pobles del voltant.
Són unes 125.000 persones que
graviten sobre Manresa», va as-
senyalar Oliveras.

El geògraf va subratllar el po-
tencial de les ciutats mitjanes com

Manresa: «Cada cop seran més
importants si estan al corredor de
les grans ciutats. Podem estar a la
perifèria però mantenint la iden-
titat», va dir, i va enumerar tres fac-
tors bàsics que es requereixen per
al desenvolupament –«i no crei-

xement, que no és el mateix»– de
les ciutats mitjanes: tecnologia,
talent i tolerància, «les tres tes».
També va lamentar que «a Man-
resa li falta poder, abans en tenia
molt més», i va insistir en la neces-
sitat d’un «lideratge actiu».

8.923 ciutats «intermèdies»
Oliveras no va ser l’únic ponent de
la jornada. El van acompanyar Jo-
sep Maria Llop, director de la Cà-
tedra Unesco de la Universitat de
Lleida, i Àlvar Garola, economista
i professor de la Universitat Poli-

tècnica de Catalunya (UPC). Els
conferenciants van ser presentats
pels presidents de la Cambra de
Comerç i el Cercle d’Infraestruc-
tures, Pere Casals i Pere Macias,
respectivament, i van exposar el
seu argumentari –val a dir que
d’una forma més acadèmica que
didàctica– davant d’una vintena
de persones, entre les quals hi ha-
via els regidors manresans Marc
Aloy, Jaume Arnau i Neus Come-
llas; la directora dels Serveis Te-
rritorials d'Empresa i Coneixe-
ment a la Catalunya Central, Bàr-
bara Minoves; el gerent d’Aigües
de Manresa, Antoni Ventura; i al-
guns arquitectes, entre d’altres.

Llop, que és urbanista i actual-
ment professor a l’UPC, va arren-
car la seva conferència amb algu-
nes xifres: l’octubre del 2016 hi ha-
via al món 503 ciutats de més d’un
milió d’habitants i 8.923 d’entre
50.000 i un milió: «Hauríem de
parlar de ciutats intermèdies i no
de ciutats mitjanes, perquè inter-
medien entre les megalòpolis i els
pobles. Però el seu paper depèn
d’allà on estan ubicades. No és el
mateix una ciutat d’Àfrica que una
ciutat d’Europa, malgrat que tin-
guin el mateix nombre d’habi-
tants», va puntualitzar.

NOEMÍ BADRENAS MANRESA

Experts demanen des de Manresa que les
ciutats governin més enllà del seu terme 
La Cambra de Comerç i el Cercle d’Infraestructures inicien un cicle de ponències i debats per analitzar l’era de les megalòpolis

NOEMÍ BADRENAS

El catedràtic Josep Oliveras en primer terme, acompanyat de Macias, Casals, Llop i Garola, ahir

Els tres conferenciants que van
participar en la jornada d’ahir van
coincidir en el potencial de Man-
resa. Alguns ho van fer coneixe-
dors de primera mà de la realitat
de la capital del Bages, com el ca-
tedràtic manresà Josep Oliveras,
d’altres des d’un punt de vista més
tècnic i segons els estudis que han
fet sobre la matèria. Va ser el cas
de l’economista Àlvar Garola, que
va fer un recull dels elements que
solen caracteritzar una ciutat mit-
jana (a Catalunya) a partir de la
seva profunda anàlisi realitzada
sobre el municipi d’Olot.

Qualitat de vida, poder d’atrau-
re talent, accessibilitat o proximi-
tat són alguns dels aspectes posi-
tius que va destacar Garola de les

ciutats mitjanes. Com a punts fe-
bles, els ponents van assenyalar
els baixos nivells d’inversió públi-
ca amb relació a les ciutats grans
i una menor capacitat d’influèn-

cia. En la presentació de l’acte el
president de la Fundació Cercle
d’Infraestructures, Pere Macias, ja
va advertir de la necessitat de
trencar els rols establerts en un
món en constant evolució. I va re-
blar: «Sembla que l’únic que im-
porta són les grans ciutats i que tot
el que no comprenen les megalò-
polis sigui entorn rural. Però hi ha
ciutats mitjanes que poden lide-
rar aquesta transformació i Man-
resa n’és una».

Un dels àmbits en què els go-
verns han d’invertir per al ple de-
senvolupament d’una ciutat mit-
jana és, segons els experts, les in-
fraestructures de transport, que
permeten tenir una bona «con-
nectivitat», entesa com «la capa-
citat d’interactuar». També van
destacar la tradició industrial com
un element distintiu de Manresa
i van concloure que «obre un gran
ventall de possibilitats de desen-
volupament econòmic de cara al
futur si s’és capaç d’adoptar totes
les noves tendències que s’estan
produint al sector».

N.B. MANRESA

«Sembla que tot el que no comprenen
les megalòpolis sigui entorn rural»

Els ponents van destacar la
qualitat de vida que es té a
les ciutats mitjanes i el seu
poder d’atraure talent

Cicle per debatre
un tema d’actualitat
amb professionals

 La d’ahir va ser la primera
jornada dins el cicle de de-
bats que organitzen la Cam-
bra de Comerç i el Cercle
d’Infraestructures dedicat a
les ciutats mitjanes. És pre-
vist que al gener se’n faci una
altra i també a l’abril. És una
periodicitat més alta que les
conferències i col·loquis que
programen habitualment les
dues entitats, que solen tenir
lloc un cop al semestre.
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MANRESA SOCIETAT

VIDA MÉS ENLLÀ DE LES GRANS CIUTATS L’evolució de les societats i de l’economia ha estat històricament marcada per l’èxode dels pobles cap a
les grans ciutats a la recerca d’oportunitats laborals. En aquest context, alguns professionals reivindiquen ara el potencial de les ciutats mitjanes
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