


L’economista José María Gay de
Liébana va ser ahir el protagonista
d’una amena conferència a Man-
resa en la qual va carregar contra
l’anunci del Govern espanyol de
prohibir la venda de cotxes de
combustió a partir del 2040. 

Presentat pel manresà Josep
Vives –portaveu del FC Barcelo-
na–, el reconegut economista i
també periquito no es va estar de
fer nombroses referències al fut-
bol durant les gairebé dues hores
que es va allargar la conferència.
I ja cap al final, arran d’una pre-
gunta del públic en què qüestio-
naven com podia ser que aquí, a
Manresa, hi hagués persones que
cobrin 800 euros al mes i hagin
d’escollir entre menjar o tenir
casa, Gay de Liébana va posar
com a exemple el que ha passat a
l’Espanyol per mostrar el que ha
passat a Catalunya. «Jo soc de l’Es-
panyol perquè era de Sarrià, però
el club es va vendre la casa de Sar-
rià i va passar a estar de lloguer en
aquella muntanya on no em per-
dria mai. Després ha tornat a tenir
casa pròpia, però a Cornellà-El
Prat. Això que ha passat a l’Espa-
nyol és el que ha passat a Catalu-
nya», que ho contraposava al que
ha passat al club que representa
Vives, «un club de barri que da-
vant els problemes s’ha interna-
cionalitzat». 

Durant la conferència, el pro-
fessor va fer un repàs de l’evolució
de l’economia mundial per saber
com ha arribat al punt actual, i
també va posar exemples con-
crets d’empreses. Així, va destacar

que si al principi de segle les prin-
cipals empreses del món eren les
industrials, després en van agafar
el relleu les energètiques per ce-
dir-lo, en el moment actual, a les
tecnològiques. Unes empreses, va
dir Gay de Liébana, que tenen
com a clau del seu èxit la inversió
en recerca i desenvolupament i
també tenir unes finances saneja-
des perquè «el crèdit és molt car»,
va recordar. I a més, va afegir, «no
tenen res sobredimensionat i po-
den donar molts diners als accio-
nistes i pagar molt bé als treballa-
dors, i posar parcs i guarderies per
als fills». 

«Amazon inverteix 23.000 mi-
lions en recerca i desenvolupa-
ment, el 13% de la facturació, Fa-
cebook, el 12%... mentre aquí ens

preguntem, vols dir que cal?», i la
realitat, segons l’economista és
que aquestes empreses «invertei-
xen en innovació que és la pro-
ductivitat del segle XXI».

I a partir d’aquest punt, va des-
carregar responsabilitat als em-
presaris. D’entrada, va carregar
contra l’anunci de l’executiu es-
panyol de prohibir la venda de
cotxes de combustió a partir del
2040. «El sector de l’automoció no
invertirà d’aquí a 20 anys. És un
sector que inverteix a llarg termini
i a l’Europa de l’Est els estan espe-
rant. La ministra diu que es crearà
riquesa, que vindran noves em-
preses, però quines empreses?»,
es preguntava Gay de Liébana. I
ell mateix donava una resposta:
«Perquè aquestes empreses vin-

guin, hem de tenir una adminis-
tració àgil, que no carregui d’im-
postos i posi traves perquè s’hi
instal·lin». També va insistir en la
necessitat de formació per als jo-
ves i que l’economia no es basi en
un sector serveis de baix valor afe-
git com el turisme massiu, que va
contraposar als serveis de les em-
preses instal·lades a Sillicon Va-
lley. I en aquest sentit va tornar a
insistir en què futur «és la tecno-
logia».

La conferència de Gay de Lié-
bana va omplir la sala Plana de
l’Om de Manresa en un dels actes
de celebració del 50è aniversari de
la consultoria Arfe. En l’inici de la
qual també va intervenir Rosa
Maria Arderiu per donar la ben-
vinguda als assistents.

ROGER JUNYENT MANRESA

Gay de Liébana critica a Manresa el
final de la venda de cotxes de combustió
L’economista protagonitza una amena conferència amb motiu del 50è aniverari de la consultoria Arfe

OSCAR BAYONA

El manresà Josep Vives –en primer terme– va ser l’encarregat de presentar José María Gay de Liébana

Més de 350 contactes amb em-
preses de la regió d’Occitània, 64
reunions, 14 sol·licituds de cotit-
zació i dues comandes confirma-
des. Aquests són, a grans trets, els
resultats de l’acció de promoció
internacional que va organitzar la
Cambra de Manresa, conjunta-
ment amb l’oficina d’Acció a París,
a la fira Siane de Tolosa, la més im-
portant del sud d’Europa del sec-
tor industrial. Hi van participar sis
empreses catalanes del sector de
la subcontractació industrial (As-
mitec, Mundilec, Some, Tram So-
lutions Metàl·liques, Solpey i Ven-
ture Corporate).

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra porta
sis empreses a la
fira industrial
de Tolosa

L’índex de preus de consum
(IPC) va pujar el 0,9% en el mes
d’octubre a Catalunya, la qual
cosa va situar la inflació intera-
nual en el 2,4%. Les dades publi-
cades ahir per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) apunten que,
en el conjunt d’Espanya, els preus
van registrar un creixement inte-
ranual del 2,3% a l’octubre, man-
tenint-se en el mateix nivell que el
mes anterior, bàsicament per l’en-
cariment del transport i, en menys
grau, per l’oci i la cultura. A Cata-
lunya, les partides que més van in-
crementar els seus preus en el
mes d’octubre van ser les de vestit
i calçat, l’11%, i la d’aliments i be-
gudes no alcohòliques, l’1,2%,

Habitatge i ensenyament van
augmentar els preus el 0,5% i
transports i parament el 0,7% i el
0,4%, respectivament.

EFE MADRID

L’IPC puja el 0,9%
a l’octubre i situa 
en el 2,4% la taxa
d’inflació anual
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 L'avinguda del Portal de
l'Àngel de Barcelona amb un
preu de 3.360 euros per metre
quadrat i any és el carrer amb el
preu de lloguer més car de
l’Estat espanyol segons
Cushman & Wakefield.

3.360
EUROS DE LLOGUER

PER M2 I ANY AL
PORTAL DE L’ÀNGEL

LA DADALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Les trucades entre estats de
la Unió Europea tindran un
cost màxim de 19 cèntims
d’euro al minut mentre que els
missatges SMS costaran
com a màxim 6 cèntims
cadascun.

0,19
EUROS AL MINUT
COSTARÀ TRUCAR

ENTRE ESTATS DE LA UE

A Catalunya un total de
44.300 persones falten
al seu lloc de treball
de forma injustificada segons
un informe difós ahir
i realitzat per Randstand
Research.


44.300 PERSONES
FALTEN A LA FEINA

CADA DIA

SUPLEMENT ESPECIAL
Aquest divendres, 16 de novembre, gratis amb el teu exemplar

NUVIS I CELEBRACIONS
A                  , és clar

CONFERÈNCIA ECONÒMICA L’economista José María Gay de Liébana va protagonitzar una amena conferència a
Manresa on va reclamar més inversió en R+D i va advertir dels efectes que tindrà la fi dels cotxes de combustió
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Manresa ofereix la primera 
botiga sense ús de diners
Pilar Goñi
Manresa

nnn El col·lectiu de productors Eco-
xarxa del Bages ha posat en marxa 
a Manresa una botiga que funcio-
na sense diners. L’objectiu és que 
els mateixos productors intercan-
viïn els seus productes a través de 
la moneda social “Hora”. Els usu-
aris tenen un compte virtual que 
va sumant i restant en funció de si 
aporten o s’enduen. A l’establiment 
s’hi pot trobar pràcticament de tot, 
des d’aliments a roba o cosmètics. 
Tots, però, tenen un denominador 
comú: han estat elaborats al Bages. 
El punt d’intercanvi s’ubica en un 
dels locals de la Casa Amigant, a 
l’Ateneu Popular La Sèquia.
L’Ecoxarxa va néixer fa prop de sis 
anys i ja suma més de 200 socis. Tots 
ells, explica a l’ACN Esteve Gimfer-
rer, impulsor del col·lectiu, apor-
ten béns o serveis. Així, no cal ser 
productor, sinó poder aportar al-
gun recurs propi. Per facilitar l’in-
tercanvi s’utilitza la moneda soci-
al “Hora” i cada soci disposa d’un 
compte d’“Hores” que va sumant 

i restant en funció del que aporta 
o adquireix.
Fins ara, però, l’Ecoxarxa es regia 
bàsicament a través d’una pàgina 
web. Des del passat 30 d’octubre ho 
fa també en una botiga física, ano-
menada Punt d’Intercanvi. Obre 
cada dimarts de 18 h a 21 h i s’hi 
pot trobar pràcticament de tot: pro-
ductes d’higiene, cosmètica, con-
serves, begudes, una secció a gra-
nel amb llegums, pasta, verdures, 
làctics o, fins i tot, roba. “La idea 
és que la gent pugui satisfer totes 
les seves necessitats”, explica Aina 
Sallés, voluntària al Punt d’Inter-
canvi. A hores d’ara, una seixan-
tena de socis de l’Ecoxarxa hi han 
aportat productes.
En el seu segon dimarts en funci-
onament, desenes de productors 
s’han desplaçat fins al Punt d’In-
tercanvi. “Sembla que la gent hi 
vol participar, que hi creu”, diu Sa-
llés. Una és l’Amàlia Orive, sòcia de 
l’Ecoxarxa pràcticament des dels 
inicis. Va arrencar aportant horta-
lisses, després làctics i ara elabora 
sabons. Explica que el que ha apor-
tat li ha permès omplir la nevera 

sense gastar ni un euro, només amb 
la moneda social.
Un altre dels socis que ha passat 
per la botiga és l’Oriol Segon. En 
el seu cas, explica, és soci “poc ac-
tiu”, però “m’interessa el canvi de 
mentalitat i m’agradaria que la so-
cietat ho fes també”. Gimferrer ex-
plica que és imprescindible dis-
posar d’un saldo amb “Hores” per 
poder participar en aquest inter-
canvi. “Pots entrar aquí, però no 
pots adquirir si no en tens. Per te-
nir-les, doncs has d’aportar pro-
ductes”, aclareix, tot afegint que 
“en aquest món tots som produc-
tors de béns i serveis”. El problema 
recau en el fet que el bé o servei que 
es produeixi no tingui utilitat a la 
comarca. Llavors, diu Gimferrer, 
s’ofereix l’opció d’adquirir recur-
sos “que no produïm al Bages, com 
podria ser l’arròs” en un indret de-
terminat –utilitzant llavors sí eu-
ros- i dur aquests productes a l’Eco-
xarxa perquè se li intercanviïn per 
saldo d’Hores. “La gent pot pensar 
que amb aquest circuit no guanya 
res, però en realitat està afavorint 
la producció local”.  n

La Cambra de 
Comerç fa un curs de 
decoració de Nadal

nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa ha organitzat un curs de de-
coració nadalenca adreçada al sec-
tor del comerç. La formació, que és 
gratuïta, es farà els dies 15 i 20 de 
novembre, de dos quarts de tres de 
la tarda a dos quarts de cinc. L’ob-
jectiu de la proposta és ajudar els 
comerços a preparar la seva imat-
ge de cara a Nadal, tenint en comp-
te criteris estètics, comercials i de 
màrqueting.
El curs porta per títol Fes brillar el 
teu aparador per Nadal i és previ a 
la convocatòria del concurs d’apa-
radors nadalencs que la Cambra or-
ganitza cada any per aquestes da-
tes. Al llarg de les dues sessions, els 
alumnes aprendran a crear un es-
pai nadalenc bonic per a les seves 
botigues, a fer una paqueteria més 
divertida i nadalenca, a fer de l’inte-
rior de la botiga un espai amb una 
exposició atractiva dels productes, 
a conceptualitzar i homogeneïtzar 
la campanya nadalenca tant en la 

botiga com en la resta d’elements 
de difusió i a crear experiències per 
a la seva clientela durant les festes 
de Nadal.
Entre els continguts que es treba-
llaran hi ha el concepte d’atrezzo 
i els elements visuals del Nadal, 
la col·locació del producte i com 
rotar-lo de manera estratègica, 
l’estratègia en cartelleria, preus i 
embolcall dels productes, els em-
paquetats o com ha de ser l’estètica 
del venedor. n

Eli Pagan
Manresa

El Montepio, present a la 
Trobada de Mutualitats 
celebrada a la Cerdanya

nnn El president del Montepio, 
Llorenç Juanola, i el seu direc-
tor general, Ramon Baraldés, han 
participat a la 5a Trobada de Mu-
tualitats de Catalunya, que s’ha 
fet a la Cerdanya, on s’ha enfocat 
el mutualisme com a eina de ser-
vei a la ciutadania i s’han tractat 
temes com noves estratègies en 
l’àmbit del mutualisme, captació 

i retenció de talent, salut i ben-
estar com a motor econòmic, el 
nou reglament de protecció de 
dades...
La Trobada ha tingut lloc a Pru-
llans de Cerdanya i hi han parti-
cipat una setantena de directius 
i professionals de 30 mutualitats 
d’arreu de Catalunya. També hi 
van ser presents diferents perso-
nalitats polítiques de la Genera-
litat i de les comarques de la Cer-
danya i l’Alt Urgell. n

redacció
Manresa

Director general i president del Montepio a la Trobada de Mutualitats

monTEPio

Cambra DE ComErç
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