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El sector industrial de la Catalunya
Central reclama millores en el
transport de mercaderies
Demanen que se'ls garanteixi "un bon enllaç" amb el corredor mediterrani

Jornades sobre indústria a Catalunya a la Cambra de Comerç de Manresa, aquest dimecres al matí | Laura
Busquets

El sector industrial de la Catalunya Central reclama millores en el transport de mercaderies per
ser més competitius, tot i ser un dels territoris que més ha crescut en el darrer any. Així ho ha
defensat el president de la Cambra de Manresa, Pere Casals, davant la directora general
d'Indústria, Matilde Villarroya, durant una jornada per analitzar la situació del sector industrial al
territori que s'ha organitzat aquest dimarts a la capital del Bages. "Ens penalitza el cost de moure
els productes que fabriquem", ha assenyalat Casals. Segons el president, garantir "un bon enllaç"
amb el corredor mediterrani "obriria una porta molt gran cap al futur". "Però calen inversions", ha
afegit.

El director de la Cambra de Manresa, Pere Casals, ha assegurat que una bona quantitat de les
indústries del territori poden transportar mercaderies mitjançant el ferrocarril, però caldria una bona
connexió amb el corredor mediterrani per optar per aquest model. "Ens calen inversions i hem
d'estar dins les prioritats de Catalunya", ha reclamat. "Mai hem arribat a consolidar que es tingui
clar que aquí hi ha la necessitat de transport de mercaderies per tren i que no s'ha de basar tot en
els camions", ha explicat. Tot i l'excepció que suposa el transport que fa Iberpotash de potassa i
sal cap al port, Casals ha defensat que volen ser capaços de portar altres mercaderies cap a
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Europa o rebre matèries primeres des de Centre Europa a un cost competitiu. 

Pere Casals ha destacat que en matèria de formació s'ha detectat un punt a millorar pel que fa als
gestors de les empreses. Si bé s'estan formant bons directius, manquen el que el president de la
Cambra de Manresa ha denominat com quadres intermedis en la gestió empresarial. "No tothom
pot ser director general, però igualment cal gent preparada per a càrrecs de decisió", ha explicat. A
l'empresa petita o mitjana, que és bona part del teixit empresarial del territori, encara li falta fer
un salt en aquest sentit, ha dit Casals. 

Pel que fa als perfils que necessiten les indústries, més enllà del sector de les noves tecnologies
de l'anomenada Indústria 4.0, Pere Casals també ha recordat que calen professionals en els
sectors bàsics com el món químic. Altres camps són els de l'automoció o el tèxtil. 

La directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, ha destacat que hi ha formacions "molt
potents" que permeten trobar feina "de seguida i incorporar-se al món laboral". Segons ha
explicat, cal evitar la paradoxa que es dona moltes vegades de persones que no tenen feina, "però
també que hi hagi feines que no tinguin ningú que les faci". L'objectiu, doncs, és encaixar la
demanda i la oferta en el mercat laboral, ha explicat Matilde Villarroya. 

D'altra banda, la directora general d'Indústria, ha destacat que un dels punts forts de la
Catalunya Central és l'emprenedoria. "La gent aquí té talent i el posa al servei de l'empresa per
crear i innovar", ha destacat. Villarroya també ha assenyalat que aquesta situació crea un
ecosistema "perfecte" per atraure més empreses. Com a punts forts de la Catalunya Central,
també hi ha els centres tecnològics, com Eurecat, "necessaris per a la transferència del
coneixement", i també la universitat. "Tot plegat són unes condicions idònies perquè el territori
continuï amb el creixement que ja ha iniciat", ha afegit. 
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 28-11-2018 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

 1 a -0,146

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 87.813,350 -77,83

CAC 40 4.983,240 0,09

DAX 11.298,880 -10,23

Dow Jones 25.022,750 274,02

Eurostoxx 50 3.168,290 1,87

FTSE 100 7.004,520 -12,33

FTSE MIB 19.115,160 -35,22

Ibex 35 9.102,700 17,10

IGBC ( ) 11.908,650 -91,84

Preu Var.

IGPA ( ) 25.917,970 -108,64

Latibex 4.639,400 27,60

Merval (Argentina) 30.601,560 -319,55

Mexbol ( ) 40.015,550 208,27

Nasdaq 100 6.756,587 55,55

Nasdaq Comp. 7.138,887 56,19

Nikkei 225 22.177,020 224,62

S&P 500 2.692,560 10,39

Stoxx 50 2.925,400 4,34

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 80,520 80,10 81,06 0,38 0,47 18,34

ACERINOX 8,990 8,89 9,26 0,01 0,16 -24,55

ACS CONST. 33,680 33,65 34,20 -0,21 -0,62 3,25

AENA 142,150 141,55 143,05 0,70 0,49 -15,89

AMADEUS IT 64,280 63,68 64,84 0,78 1,23 6,94

ARCEL.MITTAL 19,700 19,51 19,86 0,10 0,53 -27,29

B. SABADELL 1,122 1,11 1,14 -0,00 -0,27 -32,25

BANKIA 2,896 2,86 2,93 -0,01 -0,48 -27,36

BANKINTER 7,480 7,46 7,55 -0,03 -0,35 -5,36

BBVA 4,978 4,92 5,01 0,06 1,21 -30,01

CAIXABANK 3,573 3,53 3,66 -0,08 -2,06 -8,13

CELLNEX TELECOM 24,220 23,65 24,23 0,48 2,02 13,97

CIE AUTOMOT. 22,460 22,22 22,74 -0,04 -0,18 4,13

DIA 0,775 0,76 0,80 0,02 2,49 -81,98

ENAGAS 24,120 23,81 24,49 -0,36 -1,47 1,05

ENDESA 19,970 19,36 20,19 -0,09 -0,45 11,85

FERROVIAL 18,065 17,98 18,30 -0,18 -1,01 -4,54

GRIFOLS 25,940 25,55 26,00 0,49 1,93 6,20

IBERDROLA 6,696 6,70 6,80 -0,07 -1,09 3,65

INDITEX 27,390 27,07 27,65 0,46 1,71 -4,90

INDRA A 9,165 8,86 9,31 0,36 4,03 -19,64

INM.COLONIAL 8,785 8,64 8,92 -0,12 -1,35 6,06

INT.AIRL.GRP 7,122 7,12 7,47 -0,28 -3,83 -1,58

MAPFRE 2,515 2,51 2,54 -0,02 -0,67 -6,09

MEDIASET ESP 6,360 6,33 6,41 0,02 0,25 -31,17

MELIA HOTELS 8,860 8,74 8,88 0,06 0,74 -22,96

MERLIN PROP. 11,300 11,22 11,32 0,12 1,07 1,94

NATURGY 22,090 22,00 22,18 -0,01 -0,05 14,75

RED ELE.CORP 19,100 18,93 19,14 0,10 0,53 2,08

REPSOL 14,840 14,83 15,08 -0,12 -0,84 0,64

SANTANDER 4,224 4,21 4,26 0,03 0,62 -22,90

SIEMENS GAMESA 12,640 12,49 12,74 0,14 1,16 10,59

TEC.REUNIDAS 23,100 22,77 23,18 0,01 0,04 -11,86

TELEFONICA 7,778 7,74 7,84 0,08 1,04 -4,27

VISCOFAN 51,200 50,90 52,20 -0,85 -1,63 -6,71

Divises
Preu Var.% 

$ 1,131 0,18

128,750 -0,23

0,885 0,14

Franc 1,129 -0,06

Corona 10,276 0,07

$ 1,506 -0,32

$ 1,559 0,22

Petroli

Brent 21 59,89

Metalls

Or 1.217,0

El sector industrial de la Cata-
lunya Central reclama millores en
el transport de mercaderies per
ser més competitius, tot i ser un
dels territoris que ha crescut més
en el darrer any. Així ho va defen-
sar ahir el president de la Cambra
de Manresa, Pere Casals, davant
la directora general d'Indústria,
Matilde Villarroya, durant una jor-
nada per analitzar la situació del
sector industrial al territori orga-
nitzat a la Cambra. «Ens penalitza
el cost de moure els productes
que fabriquem», va assenyalar
Casals. Segons el president, ga-
rantir «un bon enllaç» amb el Cor-
redor Mediterrani «obriria una
porta molt gran cap al futur».
«Però calen inversions», va afegir. 

Casals va assegurar que una
bona quantitat de les indústries
del territori poden transportar
mercaderies mitjançant el ferro-
carril, però caldria una bona con-
nexió amb el Corredor Mediterra-
ni per optar per aquest model.
«Ens calen inversions i hem d’es-
tar dins de les prioritats de Cata-
lunya», va reclamar.

«Mai hem arribat a consolidar
que es tingui clar que aquí hi ha la
necessitat de transport de merca-
deries per tren i que no s’ha de ba-
sar tot en els camions», va explicar
Casals. Tot i l’excepció que suposa
el transport que fa Iberpotash de
potassa i sal cap al port, Casals va

defensar que es vol tenir la capa-
citat de portar altres mercaderies
cap a Europa o rebre matèries pri-
meres des de l’Europa central a un
cost competitiu. 

Paradoxes i ecosistemes
Per la seva banda, la directora ge-
neral d'Indústria, Matilde Villar-
roya, va destacar la paradoxa que
es dona moltes vegades de perso-
nes que no tenen feina, «però
també que hi hagi feines que no
tinguin ningú que les faci». L’ob-
jectiu, doncs, és encaixar la de-
manda i l’oferta en el mercat labo-
ral, va explicar Villarroya. 

D’altra banda, la directora ge-

neral va destacar que un dels
punts forts de la Catalunya Cen-
tral és l’emprenedoria. «La gent
aquí té talent i el posa al servei de
l’empresa per crear i innovar», va
destacar. Villarroya també va as-
senyalar que aquesta situació crea
un ecosistema «perfecte» per
atreure-hi més empreses. Com a
punts forts de la Catalunya Cen-
tral també hi ha els centres tecno-
lògics, com Eurecat, «necessaris
per a la transferència del coneixe-
ment», i també la universitat. «Tot
plegat són unes condicions idò-
nies perquè el territori continuï el
creixement que ja ha iniciat», va
afegir Villarroya.

ACN MANRESA

La indústria del territori central
reclama millores en el transport
La directora general d’Indústria escolta a Manresa les reivindicacions del sector

ACN

Casals, Villarroya i la regidora d’Ocupació de Manresa, Cristina Cruz

El Consell d'Administració de
BBVA va acordar ahir nomenar
conseller delegat de l'entitat el
turc Onur Genç, fins ara màxim
responsable de la filial als Estats
Units i anteriorment «número
dos» del turc Garanti Bank.

És previst que la successió tin-
gui lloc el 31 de desembre, per la

qual cosa Genç exercirà el seu càr-
rec de forma efectiva a l'inici del
2019, en el moment en què Carlos
Torres Vila, actual conseller dele-
gat de BBVA, passi a ocupar la pre-
sidència executiva que deixa
Francisco González després de
més de dues dècades al capda-
vant del banc.

El nou conseller delegat de

BBVA ha guanyat poder en l'es-
tructura del grup i va ser triat a la
fi del 2016 màxim responsable de
BBVA Compass, la filial del banc
als Estats Units. El banc detallava
ahir en un comunicat que el seu
consell va aprovar per unanimitat
el pla de successió de l'actual con-
seller delegat, i es va designar
Onur Genç com a successor.

EFE MADRID

BBVA tria conseller delegat el turc
Onur Genç, ara responsable als EUA

El Berguedà celebrarà del 10 al
14 de desembre la Demo Week de
Texinnova, una trobada per al sec-
tor tèxtil a la comarca en la qual
startups del sector tèxtil de tot el
món visitaran el territori per co-
nèixer casos d’èxit, generar net-
working i poder donar a conèixer
el seu projecte a inversors poten-
cials. La Demo Week és la cirereta

del programa Texinnova impulsat
per l’Agència de Desenvolupa-
ment del Berguedà, que, amb
aquesta acció, explica, pretén
«millorar el sector tèxtil territorial
ajudant en la creació de noves
empreses innovadores, afavorint
la inserció laboral, potenciant la
competitivitat, facilitant el camí
del disseny i el procés de fabrica-
ció de producte i aportant conei-

xements i tècniques innovado-
res». 

Durant la setmana es faran ta-
llers i presentacions al Canòdrom
de Barcelona, amb ponents com
Lucía Alcaina, Naiara Chaler,
Marc Bernadich, Simon Lee, An-
der Orcasitas i Alex Huertas,  entre
d’altres, i es faran visites a empre-
ses i activitats a Berga, Manresa i
a Igualada.

REDACCIÓ MANRESA

La Demo Week de Texinnova arriba
al Berguedà del 10 al 14 de desembre

ECONOMIA
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En un article recent afirmava que
Manresa té un gran potencial
com a vertebradora i palanca de
desenvolupament del seu terri-

tori proper, però cal cercar formes de pla-
nificació i gestió més enllà de les fronteres
municipals per aconseguir-ho. I no és fer
volar coloms, hi ha experts en la matèria
que ho confirmen. Si ens fixem en com
està evolucionant el món, veurem que
arreu els pols d’activitat econòmica tenen
límits molt diferents dels administratius. I
més enllà de les megalòpolis que concen-
tren un elevat percentatge del valor afegit,
hi ha ciutats intermèdies que fan un pa-
per complementari, relligant i animant
un territori que les grans podrien deixar
erm.

Això és un fenomen mundial. A la Pe-
nínsula Ibèrica hi ha tres megalòpolis

d’aquestes: Barcelona, Madrid i Lisboa. Ja
fa anys que es va crear l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, un ens administratiu
que agrupa diversos termes municipals,
però que està sent superat per la realitat,
amb uns lligams d’activitat i serveis que
no coneixen barreres administratives. De
facto la megalòpolis ja ha saltat Collsero-
la i inclou bona part del Vallès. Trigaran
anys a adaptar la governança a la realitat
efectiva, sempre passa, i caldrà vèncer
moltes reticències.

Per què la gent s’amuntega a les metrò-
polis? No pot ser un fenomen casual,
passa arreu.

Els economistes que ho han estudiat
diuen que, a mesura que les àrees metro-
politanes creixen en dimensió, la produc-
tivitat i els salaris s’hi incrementen, es re-
dueixen els costos d’apropar el producte
de les empreses als seus clients, els mer-
cats laborals són més eficients atès que hi
ha més probabilitats que empresa i can-
didat es trobin, les empreses de serveis
poden ser més especialitzades, la facilitat
de trobar-se en persona promou la crea-
ció i difusió del coneixement i la innova-
ció col·laborativa, els serveis col·lectius
són més eficients i relliguen tota la me-
tròpolis, etc.

Però també tenen inconvenients, com

l’encariment de l’habitatge, que expulsa
les persones amb menys poder adquisi-
tiu; algunes ciutats ho esmorteeixen amb
polítiques actives d’àmbit metropolità.
També tenen reptes ambientals i de con-
vivència més complexos.

Si a Manresa i entorn no volem quedar
relegats a un paper molt secundari, hem
d’optar a ser metròpolis i fer-nos visibles
al món, començant a idear una àrea me-
tropolitana amb una certa ambició de lí-
mits.

I continuar per consensuar què volem
ser i en què ens volem especialitzar, que
ens ajudarà definir les actuacions estratè-
giques compartides. Si pensem en petit
tot això no ho triarem, ens ho trobarem, i
segurament serà molt diferent del que

voldríem. Si anem consolidant avantat-
ges paral·lels als de les grans conurba-
cions i som eficients, anirem millorant el
nostre atractiu per omplir d’activitat el
Parc Central i altres polígons, atraure i re-
tenir talent o inversions que ara són xu-
clats per altres, i així anar avançant.

Tot això necessita lideratge dels que te-
nen responsabilitats públiques. Sense
oblidar que desenvolupar un sistema ter-
ritorial diferent del que es genera espon-
tàniament requereix política i despesa
pública que catalitzi la inversió privada. I
per descomptat, cal un sistema de gover-
nança, estabilitat institucional i previsibi-
litat, que no vol dir altra cosa que hi hagi
un consens ampli i sòlid, que no depen-
gui de qui governi en cada moment.

L a hipercentralitzada i estatitzada
França viu la revolta dels «armi-
lles grogues» (gilets jeunes) des
de fa dues setmanes. Aquest mo-

viment contra la pujada dels preus dels
carburants, per culpa dels impostos que
el govern Macron ha introduït, amenaça
de paralitzar el país gal i denota un pro-
fund malestar social de les classes mitja-
nes i baixes.

Tot i tenir feina, molts d’ells asseguren
que ho passen malament per arribar a fi-
nal de mes. Els elevats impostos, que ali-
menten la sobredimensionada maquinà-
ria estatal, erosionen la capacitat adquisi-
tiva de la població. Les virulentes protes-
tes als carrers i els talls de carreteres ali-
menten la retòrica i la base electoral del
partit de Marine Le Pen, Reagrupament
Nacional, hereu de l’extint Front Nacio-
nal. Resulta paradoxal la càrrega estatal
del país francès. Aviat farà exactament
230 anys, el poble es va revoltar contra les
estructures de l’Antic Règim. La monar-
quia més absoluta del món, conjunta-
ment amb l’espanyola (recordem que Fe-
lip V, el primer Borbó, era nét del Rei
Sol Lluís XIV), oprimia el tercer estat amb
càrregues fiscals abusives. La sequera de
l’estiu del 1788 va preparar la detonació

de la Revolució Francesa. El preu del pa,
un aliment bàsic, es va triplicar i les ten-
sions socials van esclatar. L’enfrontament
del tercer estat amb els privilegiats, la no-
blesa i el clergat, acabaria amb la victòria
del primer. Els privilegis estamentals, vin-
culats a la família de naixement, s’acaba-
rien. Però, alerta, continuarien els privile-
gis funcionals. Això significa la perpetua-
ció de la desigualtat fiscal. Una part ma-
joritària de la societat fa front al paga-
ment d’impostos i una minoria n’és be-
neficiària. Que es paguin impostos o que
se’n sigui receptor net no depèn de les
circumstàncies de naixement, sinó de la
funció que es desenvolupa dins de la so-
cietat. Empreses i treballadors contri-
bueixen al manteniment de l’Estat, ara
encapçalat pel President de la República i
assistit per tota la casta política. Els dis-
pendis senzillament s’han traslladat del
palau de Versalles als palaus de l’Elisi i
Matignon, amb el suport de l’Assemblée
Nationale. I així com l’increment del preu
dels cereals va provocar l’aixecament del
poble francès a l’Antic Règim, la pujada
del preu dels carburants per l’impost
ecològic ha provocat la ira de la classe
mitjana i baixa del país veí, que es decla-
ren farts de pagar impostos. Són els tre-
balladors que han d’agafar el cotxe per
anar a la fàbrica, o els estudiants que
amortitzen un vehicle de segona mà per
desplaçar-se al campus universitari, o
tots els que no estan acomodats a la capi-
talíssima París o la glamurosa Niça. Tres
de cada quatre francesos donen suport al
moviment dels armilles grogues. És la
manifestació popular més gran i trans-
versal contra el president Emmanuel Ma-

cron i denota una fractura social i territo-
rial no vista fins ara.

I què hi ha al darrere d’aquest movi-
ment? Objectivament parlant, el preu del
gasoil no sembla que pugui ser el motiu
principal. És només el detonant. El litre
de gasoil costa a França aproximadament
1,50 euros, més que la mitjana de la Unió
Europea, però no és pas el més car. Fins a
cinc països suporten preus més elevats.
També a Espanya tenim un dels preus de
l’electricitat més cars d’Europa i, de mo-
ment, ningú s’ha manifestat. Els gals te-
nen motius de descontentament més
profunds i que acumulen de fa molt
temps. L’últim impost sobre el carburant
és simplement la gota que ha fet vessar el
got. Una mobilització com aquesta és el
símptoma d’una cosa molt més impor-

tant, d’un malestar que ve de molt lluny.
Fa palesa la fractura a la societat i les pro-
fundes desigualtats socials. I això passa
en el país que té com a lema oficial la fra-
se emanada de la Revolució Francesa del
1789 «llibertat, igualtat, fraternitat» («li-
berté, égalité, fraternité»). En un país pro-
fundament estatista i intervencionista, on
la despesa pública absorbeix més del 56%
del PIB. En un país de grans recursos de
tot tipus, pal de paller i nucli originari
d’Europa conjuntament amb Alemanya i
el Benelux. En un país que confon la
grandesa i el poder de l’Estat amb la
prosperitat i el benestar del poble, o el
projecte col·lectivista de les elits amb els
plans individuals del ciutadà. La gent de
carrer és pressionada perquè deixi el cot-
xe i agafi la bicicleta o el servei públic,
amb trens i metros que sempre van plens
i no ofereixen el millor servei possible. Al
mateix temps, però, els dirigents polítics i
l’oligarquia que els envolta, versió mo-
derna de l’antiga cort versallesca, es
mouen en grans cotxes de gran cilindra-
da i vidres opacs, molt més contaminants
que el petit Peugeot o Renault de tercera
mà. El moviment dels armilles grogues és
una alerta social de les classes mitjanes i
baixes contra un govern de Macron crei-
xentment desacreditat. I retroalimenta
els partits més extremistes: la ultraesque-
rra de Mélenchon i la ultradreta de Le
Pen, que coincideixen, malgrat diferèn-
cies accessòries, en el principal: l’Estat
totalitari. En paraules de Mussolini, «Tut-
to nello Stato, niente al di fuori dello Sta-
to, nulla contro lo Stato» («Tot dins de
l’Estat, res fora de l’Estat, res contra l’Es-
tat»). Aleshores retornaran els plors i el
cruixir de dents.

LA REVOLTA DELS ARMILLES GROGUES

«Si a Manresa i entorn no volem quedar relegats a un paper molt secundari, hem d’optar a ser metròpolis»

«El moviment és una alerta social de les classes mitjanes i baixes contra un govern de Macron desacreditat»
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