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La Cambra busca joves que vulguin
treballar en el sector de la bellesa
El nou curs del programa PICE oferirà formació en manicura i pedicura

La Cambra de Comerç de Manresa busca joves de menys de 30 anys que vulguin formar-se per
treballar en el sector de la bellesa i les cures personals a través d'un nou curs del programa
PICE, que estarà centrat en la manicura i la pedicura. El curs, que és gratuït i està becat amb 75 ?,
es farà entre els dies 14 de maig i 20 de juny, en horari de dilluns a divendres. La formació
especialitzada anirà a càrrec de l'Escola Christabel. A més, també es treballaran continguts
generals de competències bàsiques i ocupabilitat.

El programa PICE de la Cambra ofereix formació adaptada a les necessitats de les empreses del
territori, amb l'objectiu de combatre l'atur juvenil. Un cop acabats els cursos, els joves
participants entren a formar part d'una borsa de treball que es posa a disposició de totes les
empreses que necessitin incorporar nous professionals.

Per a més informació i inscripcions sobre aquest nou curs de manicura i pedicura, cal posar-se en
contacte amb la Cambra trucant al telèfon 93 872 42 22 o bé enviant un correu electrònic a
jmonge@cambramanresa.org (mailto:jmonge@cambramanresa.org) .
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https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/83340/cambra/busca/joves/vulguin/treballar/sector/bellesa
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La Borsa
El comentari
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 06-05-2019 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,114

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 95.020,950 -986,94

CAC 40 5.483,520 -65,32

DAX 12.286,880 -125,87

Dow Jones 26.277,580 -227,37

Eurostoxx 50 3.462,950 -39,53

FTSE 100 7.380,640 29,33

FTSE MIB 21.409,290 -354,19

Ibex 35 9.331,000 -78,60

IGBC (Col mbia) 12.521,830 -52,42

Preu Var.

IGPA ( ile) 26.032,650 -64,36

Latibex 5.066,600 -67,70

Merval (Argentina) 32.893,960 481,69

Mexbol (M xic) 44.112,410 -164,82

Nasdaq 100 7.757,035 -88,69

Nasdaq Comp. 8.086,713 -77,28

Nikkei 225 22.258,730 -48,85

S&P 500 2.923,040 -22,60

Stoxx 50 3.166,840 -26,78

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 99,250 98,40 100,80 -1,95 -1,93 34,30

ACERINOX 9,066 8,74 9,10 -0,00 -0,04 4,66

ACS CONST. 38,710 38,41 39,44 -1,41 -3,51 14,43

AENA 164,900 162,75 164,90 -0,35 -0,21 21,47

AMADEUS IT 66,500 66,04 67,10 -1,12 -1,66 9,30

ARCEL.MITTAL 18,352 17,75 18,39 -0,47 -2,51 0,95

B. SABADELL 1,021 1,01 1,02 -0,02 -1,64 2,05

BANKIA 2,398 2,37 2,41 -0,04 -1,64 -6,33

BANKINTER 6,956 6,86 6,97 -0,07 -0,97 -0,88

BBVA 5,279 5,21 5,30 -0,06 -1,07 13,88

CAIXABANK 2,842 2,80 2,86 -0,04 -1,25 -10,18

CELLNEX TELECOM 26,050 25,73 26,32 -0,04 -0,15 23,54

CIE AUTOMOT. 24,120 23,68 24,54 -0,86 -3,44 12,50

ENAGAS 24,950 24,81 25,09 -0,12 -0,48 5,68

ENCE 4,724 4,67 4,80 -0,09 -1,95 -13,87

ENDESA 22,470 22,14 22,56 0,18 0,81 11,62

FERROVIAL 21,580 21,31 21,68 -0,20 -0,92 21,96

GRIFOLS 24,360 23,92 24,38 -0,18 -0,73 6,38

IBERDROLA 8,006 7,85 8,01 0,03 0,38 14,08

INDITEX 26,050 25,61 26,13 -0,24 -0,91 16,55

INDRA A 10,170 10,04 10,19 -0,14 -1,36 23,50

INM.COLONIAL 9,655 9,30 9,67 0,00 0,05 18,68

INT.AIRL.GRP 6,146 6,04 6,15 -0,01 -0,23 -11,18

MAPFRE 2,627 2,60 2,64 -0,05 -1,87 13,23

MEDIASET ESP 6,760 6,69 6,77 -0,09 -1,37 23,13

MELIA HOTELS 8,470 8,44 8,62 -0,21 -2,42 3,17

MERLIN PROP. 12,230 11,98 12,28 0,03 0,25 14,32

NATURGY 25,580 25,30 25,62 -0,02 -0,08 14,91

RED ELE.CORP 18,385 18,22 18,38 0,04 0,25 -5,69

REPSOL 14,635 14,45 14,64 -0,12 -0,85 3,94

SANTANDER 4,346 4,28 4,36 -0,06 -1,43 9,38

SIEMENS GAMESA 15,515 15,13 15,58 -0,23 -1,46 45,82

TEC.REUNIDAS 25,500 25,34 26,00 -0,90 -3,41 19,49

TELEFONICA 7,288 7,21 7,30 -0,00 -0,07 -0,69

VISCOFAN 52,900 52,25 53,00 -0,20 -0,38 9,93

Divises
Preu Var.% 

$ 1,120 -0,01

en 124,130 0,26

L i ra 0,855 -0,59

Franc 1,140 -0,08

Corona ueca 10,707 -0,19

$ Canad 1,506 -0,18

$ Austr lia 1,601 -0,33

Petroli

Brent 21 d s 70,78

Metalls

Or 1.280,8

L’economia catalana va créixer
un 2% interanual durant el primer
trimestre d’aquest any, fet que su-
posa dues dècimes més que du-
rant l’últim trimestre del 2018,
quan va avançar un 1,8%. 

Així ho estimen el departament
d’Economia de la Generalitat i
l’Idescat, que calculen que el PIB
català va repuntar en aquests tres
primers mesos de l’any un 0,6% en
comparació del trimestre ante-
rior, la qual cosa també suposa
dues dècimes més que durant
aquell trimestre.

Segons el departament d’Eco-
nomia de la Generalitat, les dades
del primer trimestre suggereixen

que l’alentiment econòmic podria
haver-se frenat, si bé matisa que
haurà de confirmar aquesta ten-
dència en els propers mesos.

El creixement de l’economia
catalana s’estabilitza així després
d’una desacceleració gradual al
llarg del 2018, motivada en gran
mesura per la fragilitat de l’entorn
internacional, sosté la Generali-
tat. 

El departament d’Economia de
la Generalitat assegura que la
conjuntura internacional desfa-
vorable ha afectat especialment
Catalunya, atesos els seus inten-
sos fluxos comercials amb l’exte-
rior, el pes que té la indústria al
PIB català i les incerteses al vol-

tant del Brexit, entre altres factors,
si bé la bona arrencada del 2019
fa que l’administració catalana si-
gui més optimista amb vista a
aquest any. 

Amb tot, el creixement de l’eco-
nomia catalana és inferior al del
conjunt de l’Estat, ja que l’econo-
mia espanyola va créixer un 2,4%
durant el primer trimestre en
comparació del mateix període
del 2018 i un 0,7% en la compara-
tiva intertrimestral.

Per sectors, la indústria catala-
na, amb un descens interanual
del 0,9%, va continuar en negatiu,
però va frenar la caiguda registra-
da l’últim trimestre de l’any, quan
va descendir el 2,4%.

EFE BARCELONA

L’economia catalana creix el
2% durant el primer trimestre 
Segons el departament d’Economia, les dades dels primers tres mesos
de l’any suggereixen que l’alentiment econòmic podria haver-se frenat 

La Cambra de Comerç de Man-
resa busca joves de menys de 30
anys que vulguin formar-se per
treballar en el sector de la bellesa
i les cures personals a través d’un
nou curs del programa PICE, que
estarà centrat en la manicura i la
pedicura. El curs, que és gratuït i
està becat amb 75 euros, es farà
entre els dies 14 de maig i 20 de
juny. La formació especialitzada
anirà a càrrec de l’Escola Christa-
bel. A més, també es treballaran
continguts generals de compe-
tències bàsiques i ocupabilitat. El
programa PICE ofereix formació
adaptada a les necessitats de les
empreses del territori.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra busca
joves que vulguin
treballar en el
sector de la bellesa

El departament de Treball,
Afers Socials i Famílies concedeix
actualment una de cada tres peti-
cions de Renda Garantida de Ciu-
tadania (RGC), quan l’any passat
eren poc menys d’una petició de
cada deu, i ha aconseguit incor-
porar a les oficines d’ocupació
8.500 persones que havien desistit
de trobar feina a través de l’admi-
nistració.

En una entrevista a Efe, el con-
seller Chakir El Homrani ha fet
autocrítica sobre la implementa-
ció de la Renda Garantida de Ciu-
tadania, que actualment té
120.000 beneficiaris, el doble dels

que cobraven l’antiga Renda Mí-
nima d’Inserció.

«El desplegament de la Llei de
Renda Garantida de Ciutadania
està sent complex perquè va en-
trar en vigor el setembre del 2017,
poques setmanes després d’apro-
var-la, es van haver de formar 400
persones, vam estar set mesos
sense Govern, intervingut pel 155,
i és cert que es va produir un em-
but», reconeix el conseller. No
obstant això, destaca que si l’any
passat es concedien només el 9%
de les peticions d’RGC, aquest
any ja s’estan atorgant el 30% de
les sol·licituds, totes les que com-
pleixen els requisits.

EFE BARCELONA

La Generalitat concedeix el
30% de les Rendes Garantides,
segons assegura El Homrani
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El sector del vehicle connectat
a Catalunya factura uns 4.150 mi-
lions d’euros i dona feina a 9.700
persones, segons les dades d’un
estudi elaborat per ACCIÓ, l’agèn-
cia per la competitivitat de l’em-
presa del Govern, i que s’ha publi-
cat en el marc de la celebració del
saló Automobile Barcelona, que
comença dijous. En total, hi ha 71

empreses a Catalunya que es de-
diquen a aquest sector, que es
considera consolidat perquè la
majoria, un 62%, ja tenen més de
10 anys d’experiència. Un 70% de
les companyies són pimes, i la
meitat són també exportadores.
Es tracta d’empreses fabricants de
cotxes i motos connectades, pro-
veïdors de components dels vehi-
cles que es poden digitalitzar, com
frens o retrovisors, enginyeries,
desenvolupadors d’apps i sensors
i gestors de telecomunicacions.

L’estudi, elaborat en col·labora-
ció amb Applus+ IDIADA, també
explica que el 2025 el 60% dels ve-
hicles que circularan al món esta-

ran connectats, cosa que demos-
tra la importància d’un sector que
es considera estratègic en la in-
dústria automobilística. De fet, es
calcula que el 2023 les vendes
mundials de vehicles connectats
ja superaran els 72 milions d’uni-
tats, un augment del 200% respec-
te a les xifres del 2015. Així, i se-
gons l’informe, el vehicle del futur
serà «autònom, elèctric, compar-
tit i connectat». Això vol dir que el
cotxe intercanviarà dades amb la
infraestructura i també amb altres
vehicles de la carretera, ja que dis-
posarà de tecnologies innovado-
res com el big data i la intel·ligèn-
cia artificial.

ACN BARCELONA

El sector del vehicle connectat
factura 4.150 milions a Catalunya
En conjunt, hi ha 71
empreses del ram, que
donen feina a un total 
de 9.700 persones



Les primeres eleccions en una
dècada a la Cambra de Comerç de
Manresa, i les primeres amb vot
electrònic de la història, s’han sal-
dat amb poc més de cent vint vots,
catorze dels quals emesos durant
la jornada d’ahir, en què el sufragi
es feia de manera presencial a la
seu de l’ens cameral. Tot i que ini-
cialment es preveia votar en sis
epígrafs empresarials (construc-
ció; comerç al detall; tranport,
emmagatzematge i comunica-
cions; mediació financera; activi-
tats immobiliàries i lloguers; i ser-
veis empresarials), finalment no-
més es va dirimir una de les 27 ca-
dires del ple en joc corresponent
al grup dels serveis empresarials.
Així, el cens efectiu era de 1.196
votants, dels més de 16.000 IAE re-
gistrats al territori cameral.

I és que en la darrera setmana,
ja iniciat el procés de votació elec-
trònica (que va començar el pas-
sat dia 2), onze empreses han re-
nunciat a la seva candidatura, en
la majoria dels casos perquè en
participar a les eleccions amb di-
versos IAE ja tenien garantit un
seient al ple. 

La resolució de la junta electo-
ral territorial que donava validesa
a les renúncies i feia efectives les
noves proclamacions no va arri-
bar fins dimarts, la qual cosa obli-
gava ahir el secretari de la Cambra
a explicar als (escassos) electors
quin era l’epígraf en el qual real-
ment el seu vot era efectiu en ha-
ver encara un lloc a dirimir. 

Un seient per decidir
Anit s’estava pendent de saber
quina de les tres empreses amb
candidatura vigent en l’epígraf de
serveis empresarials aconseguiria
el lloc a assignar del ple: Assesso-
ria Integral Cubo Pons, Endepro
Software oSA de Ingenieria Larix.
Es preveu que avui es donin a co-
nèixer els resultats de la minsa vo-
tació manresana, que permetrà
completar els seients del ple ca-
meral destinats als diferents sec-
tors empresarials, vint-i-sis dels
quals ja han estat atribuïts o bé per
manca de competició en l’epígraf
corresponent o bé per la renúncia
de competidors: Navingrat, Inox-
forma, Planxisteria Industrial M.

Vidal, Ausa Center, Sílvia Cubo,
Difoprint, Casals Cardona Indus-
trial, Maxion Wheels España, Ma-
sies d’Avinyó, SA de Recambios y
Automoción, Supermercats Llo-
bet, Tània Infante, Alvisan Expan-
sión, Atenció Dental Manresa,
Olga Huete, Obra Llar 2000, Uni-
habit, Carles Pons Viñeglas, Co-
mercial Juanola, Llibres Parcir,
Juan Bravo Caballero, Mútua
Manresana, Corredoria d’Assegu-
rances Santasusana, Consultores
y Servicios Arbi, Inmobiliaria La
Bolsa de la Vivienda i Mond
Obert.

Els principals aportadors
Un cop atribuïts aquests vint-i-set
llocs i també els quatre destinats
a organitzacions empresarials (ja
decidits perquè només s’hi va pre-
sentar la candidatura de Pimec:
Esteve Pintó, Joan Vila, Maria
Montserrat Pinyot i Mercè Tor-
ras), queden per atribuir els nou
seients que s’atorguen a les em-
preses amb més aportació econò-
mica a la Cambra. Aquestes pla-
ces es decidiran a partir d’avui,
quan les empreses interessades
tenen cinc dies per fer propostes.
Hi ha una aportació mínima de
sortida: 450 euros. A aquest bloc
es preveu que hi optin grans em-
preses locals com ICL o Denso.

El calendari
Un cop decidits els quaranta
seients del ple cameral, tots els
membres electes hauran de pren-
dre possessió del seu càrrec. A
mitjan mes de juny se celebrarà el
ple constitutiu (presidit per la Ge-
neralitat), en el qual les persones
interessades a presidir l’ens els
propers quatre anys hauran
d’anunciar i defensar la seva can-
didatura.

Un cop triat el nou president o
presidenta (càrrec al qual fins ara
només ha avançat que opta l’ex-
regidora de l’Ajuntament de Man-
resa Sílvia Gratacós –escollida ja
al ple per Navingrat–), s’haurà de
votar, en la mateixa sessió plenà-
ria, el comitè executiu, proposat
habitualment pel president o pre-
sidenta electe. El nou comitè exe-
cutiu es reunirà el juliol i el proper
ple trimestral es preveu que tingui
lloc el mes de setembre.

CARLES BLAYA MANRESA

Eleccions descafeïnades a la Cambra per
la retirada de candidatures a darrera hora
Els primers comicis en deu anys a l’ens manresà recullen poc més de 120 vots, catorze dels quals durant la jornada presencial d’ahir
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 L’empresa paperera Miquel y
Costas, amb planta productiva a
l’Anoia, va guanyar 9,92 milions
d’euros durant el primer
trimestre de l’any, el 0,2% més
que durant el mateix període
del 2018

Miquel y
Costas

GUANYA EL MARÇ
9,92 MILIONS,
EL 0,2% MÉS 

LA COMPANYIALA TENDÈNCIAELS RESULTATS

Marcadors

 L’empresa dedicada al
negoci de les piscines Fluidra
va registrar unes pèrdues de
2,8 milions d’euros durant el
primer trimestre de l’any pels
costos derivats de la integració
de Zodiac

Fluidra
REGISTRA 2,8
MILIONS DE
PÈRDUES 

 Catalunya va rebre el mes
de març passat 1.276.644
visitants internacionals, xifra
que representa un increment
del 4,9% en relació amb el
mateix període de l'any passat,
segons les dades de l’INE


CREIX EL NOMBRE

DE VISITANTS A
CATALUNYA

La intensitat política a les
eleccions de la Cambra de Bar-
celona (amb presència d’una
candidatura promoguda per
l’ANC) hi va disparar ahir la par-
ticipació, fet que va provocar

que en alguns moments s’hi po-
guessin veure cues. La polèmica
acompanya aquests comicis a
Barcelona, i el sistema de votació
electrònica ha rebut els últims
dies tres impugnacions, que seran
resoltes el dilluns que ve per la
junta electoral central.

El candidat a la presidència de
la Cambra de Comerç de Barcelo-
na, Carles Tusquets, creia ahir que
«sens dubte haurà pujat la parti-
cipació» a les polèmiques elec-
cions a la Cambra barcelonina. En
declaracions a la premsa, Tus-

quets destacava que aquests han
estat uns comicis en què «s’ha es-
calfat» més el debat i ha crescut
«el coneixement» públic sobre les
votacions, un element que creia
que farà que siguin «absoluta-
ment diferents» a les anteriors,
quan la participació va ser molt
minsa. 

Un altre candidat per presidir
l’ens cameral, Enric Crous, soste-
nia que treballarà perquè la dis-
putada entitat sigui la «casa co-
muna» dels petits i mitjans em-
presaris si resulta elegit president.

AGÈNCIES BARCELONA

La politització de l’elecció dispara la
participació a la Cambra de Barcelona

Durant la jornada d’ahir
es van poder veure cues
a l’exterior de la seu
cameral barcelonina

CARLES BLAYA

Un votant, durant la jornada d’ahir a la Cambra de Manresa

CARLES BLAYA

La mesa electoral, formada per representants de Fòrum, Ampans i El Setè Cel

LA CAMBRA DE COMERÇ RENOVA ELS SEUS CÀRRECSDesprés d’una setmana de vot a distància, ahir es va celebrar la jornada presencial de les
eleccions al ple de la Cambra de Manresa, amb una participació escassa atès que, al final, només es va poder votar en un epígraf empresarial
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SA de Ingeniería Larix i Asses-
soria Integral Pons es jugaran en
un desempat la vocalia encara va-
cant al ple de la Cambra de Man-
resa. Les dues empreses van em-
patar a set vots en l’únic epígraf
empresarial pel qual s’ha votat
efectivament, entre el dia 2 i dime-
cres d’aquesta setmana, en les pri-
meres eleccions camerals cele-
brades en una dècada. La tercera
empresa en discòrdia en aquest
epígraf, Endepro Software, va ob-
tenir 6 vots. Fonts de la cambra
manresana explicaven ahir que
encara no és clar com es farà el de-
sempat entre les dues candidatu-
res, però és previsible que el de-
senllaç arribi simplement amb un
sorteig.

El procés electoral es va tancar
a la Cambra de Comerç amb vint
vots en l’únic epígraf pel qual es
podia votar efectivament, el de
serveis empresarials (13 b). En
aquest apartat podien votar fins a
1.196 empreses i autònoms, el que
suposa una participació de
l’1,67%. I és que en l’última setma-
na, ja en plena votació, hi va haver
diverses renúncies de candidatu-
res, que van provocar que onze
dels dotze llocs vacants al ple per
sufragi quedessin resolts amb in-

dependència de les votacions.
Amb tot, i atès que inicialment les
urnes electròniques estaven con-
vocades per a sis categories, el
nombre total de vots acumulats
en el procés electoral manresà ha
estat de 120, ja que la majoria de
votants no va tenir coneixement
de les renúncies (que es van fer
oficials aquest dimarts) fins que ja
havia emès el seu vot. Tenint en
compte que en el conjunt
d’aquests sectors i subsectors em-
presarials podien exercir el seu
dret a vot 9.132 persones físiques

i jurídiques (de les quals 786 po-
dien votar en dos o més grups), la
participació absoluta al procés
electoral de la Cambra de Manre-
sa haurà estat de l’1,31%.

La dada de participació no és
comparable a la de l’anterior pro-
cés electoral, celebrat el 2010, ja
que aquella vegada tots els sectors
i subsectors tenien les votacions
obertes, encara que alguns epí-
grafs, per falta d’alternatives, esti-
guessin resolts abans de comen-
çar el procés electoral. Aquell cop,
segons les dades facilitades ahir

pel departament d’Empresa i Co-
neixement, el nombre de vots
(que no ha de correspondre ne-
cessàriament amb el nombre de
votants, ja que alguns poden exer-
cir el seu dret en diversos epígrafs)
va ser de 546. Xifra que suposa el
3,25% de participació sobre el
cens global de la Cambra de Co-
merç, que aquella vegada era a
l’entorn dels 16.800 empreses i au-
tònoms.

En qualsevol cas, aquests són
resultats provisionals, que no es
donaran per bons definitivament

fins que no es tanqui el procés de
verificacions, a començament de
la setmana que ve.

La participació global
La participació ha estat exígua al
conjunt de les cambres catalanes
on se celebraven aquests dies vo-
tacions. Amb tot, i encara que la
Generalitat no ha facilitat el per-
centatge de participació a tots els
ens camerals amb comicis (no en
tots es votava per a cadascun dels
epígrafs), el nombre absolut de
vots ha incrementat, respecte del
2010, a Lleida (de 270 vots a 829),
Terrassa (de 203 a 1.036) i Barce-
lona, on la politització dels comi-
cis ha disparat els vots de 7.222 a
17.224, fet que suposa un incre-
ment de participació de més de 2
punts (vegeu el desglossat). A Sa-
badell i a Sant Feliu de Guíxols el
nombre de vots va ser sensible-
ment inferior al de fa nou anys. 

Des d’ahir roman obert el pro-
cés de presentació de candidatu-
res per als principals aportadors
econòmics a la Cambra, una fase
que es clourà el dia 15. Les empre-
ses que hi vulguin optar han
d’aportar com a mínim 450 euros.
Si hi ha més empreses que llocs
vacants (9), se seleccionaran en
funció de qui aporti més diners.

CARLES BLAYA MANRESA

L’últim seient pendent per sufragi al ple de
la Cambra es resoldrà amb un desempat
Les primeres eleccions en 9 anys tanquen amb 20 vots per a l’únic epígraf en què es decidia una vocalia, l’1,67% sobre el cens efectiu 

CARLES BLAYA

Un moment de les votacions electròniques presencials de dimecres passat a la Cambra de Manresa
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 La marca d’automòbils de
gamma alta Audi va disminuir
les vendes els quatre primers
mesos de l’any fins a 587.550
unitats, el 5,9% menys que les
registrades durant el mateix
període del 2018.

Audi
BAIXA LES VENDES
EL 5,9% EL PRIMER

QUADRIMESTRE

LA COMPANYIALA TENDÈNCIAELS RESULTATS

Marcadors

 Puig, el gegant català de 
les fragàncies i la moda, va
aconseguir l’any passat els
millors resultats de la seva
història, en guanyar 242
milions d’euros, el 6% més 
que el 2017.

Puig
INCREMENTA EL 6%
ELS SEUS BENEFICIS

DURANT EL 2018

 L’índex de producció
industrial a Catalunya va pujar
l’1,9% el març respecte al
mateix mes del 2018, segons
les dades publicades aquest
dijous per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE).


AUGMENTA L’ÍNDEX 

DE PRODUCCIÓ 
INDUSTRIAL

EL PROCÉS ELECTORAL A L’ENS CAMERAL Després d’una setmana de votacions per primera vegada electròniques, l’últim dels vint-i-set llocs
atribuïts per votació a les empreses queda pendent de resoldre amb un desempat entre SA de Ingeniería Larix i Assessoria Integral Cubo Pons

La rotunda victòria de la candi-
datura independentista, impulsa-
da per l’ANC, a les eleccions a la
Cambra de Comerç de Barcelona
ha causat sorpresa i inquietud en-
tre les grans empreses catalanes,
atès que la llista guanyadora plan-
teja posar aquesta corporació «al
servei de» la república catalana.
La Cambra de Barcelona és un ens

clau al món empresarial català
per ser altaveu de les demandes
empresarials, per la seva influèn-
cia en altres organismes, com la
Fira de Barcelona, i pels progra-
mes i projectes que gestiona amb
el suport de les diferents adminis-
tracions públiques.

L’ANC s’ha imposat de manera
clara en les eleccions al plenari de
la Cambra, en sumar 32 dels 40
seients que s’elegeixen per sufragi
directe. A falta de saber si es pro-
dueixen impugnacions al procés
electoral, marcat per la polèmica
de l’ús del vot electrònic (remot i
presencial), aquests 32 seients del
plenari es preveu que donin la
presidència de la institució a la

llista independentista. I és que,
encara que el plenari està format
per 60 persones, la candidatura
Les Cambres: Eines de País comp-
ta ja amb majoria absoluta, i seran
així decisius per elegir el substitut
de Miquel Valls. Liderada per
l¡ANC i amb presència del Cercle
Català de Negocis, Sobirania i Jus-
tícia i la Fundació Catalunya Estat,
la candidatura independentista té
entre els seus representants més
destacats Joan Font (Bonpreu),
l’actor Joel Joan i Pere Barrios, em-
presari del Vallès que es postula
com a pròxim president de la
Cambra.

Barrios ha assegurat que la vic-
tòria de la seva llista és un esdeve-

niment «esperat i volgut», i pro-
met «un canvi total de mentalitat»
a la Cambra, ja que ostentaran la
majoria els petits empresaris «i no
els directius de grans empreses
amb els seus consells d’adminis-
tració a Madrid». 

Fonts empresarials consulta-
des admeten que el resultat en la
Cambra ha deixat en «xoc» molts
representants de la gran empresa
catalana.  Aquestes fonts apunten
que el fet que el debat sobre la in-
dependència de Catalunya «con-
taminés» la campanya electoral a
la Cambra ha beneficiat l’ANC,
que ha aconseguit mobilitzar pi-
mes, autònoms i emprenedors.

«Desvincular l’economia cata-

lana dels poders fàctics centralit-
zats (Íbex 35 i llotja del Berna-
béu»), comprometre les cambres
amb la «implementació de la re-
pública catalana i la sobirania fis-
cal», i fomentar les infraestructu-
res que uneixen Catalunya amb
els «Països Catalans» són algunes
de les propostes de la llista gua-
nyadora que creen més alarma
entre la gran empresa catalana.
Així, entre els que ahir es van pro-
nunciar, el president d’Eurofra-
gance, Santiago Sabatés, va adver-
tir que la Cambra «no és per fer
política, sinó empresa i territori». 

La Cambra de Comerç de Bar-
celona va tenir un pressupost el
2018 de 18,6 milions d’euros.

EFE/ACN BARCELONA

La victòria de la candidatura independentista a les eleccions de 
la Cambra de Barcelona genera inquietud entre la gran empresa
La llista guanyadora
planteja posar la
corporació «al servei»
de la república catalana
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Economia

El tomba laCambra commociona
elmónempresarial català
Crous felicita l’ANC per la victòria i Tusquets analitza possibles reclamacions

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Ni els guanyadors s’esperaven
una victòria tan àmplia, segons
reconeixien ahir portaveus de
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), la impulsora de la candi
datura Eines de País, que s’ha im
posat per majoria absoluta a la
CambradeComerçdeBarcelona.
Estan pendents de verificar 950
vots, que han estat objecte d’im
pugnacions, i podrien fer variar
fins a uns 12 escons, però es con
sidera altament improbable un
canvi en la majoria.
“El nostre electorat estavamolt

mobilitzat i temíem que també
ho estarien les altres candidatu
res, però no ha estat així”, va dir
Joan Canadell, el gran favorit ara
per succeir Miquel Valls en la
presidència de la institució. Eines
de País ha guanyat 32 dels 40 es

Sotragada en una de les grans institucions econòmiques

Joan Canadell, propietari de Petrolis
Independents

Ungasoliner
optimista

D. ÁLVAREZ Barcelona

D iuen els que el coneixen
que Joan Canadell “es
lleva cada dia pensant

que el dia li anirà bé”. I amb
aquesta vitalitat, des que va enge
gar el Centre Català de Negocis

s’ha convertit en una persona
clau al nomenclàtor independen
tista. Ara, als 51 anys, és un dels
candidats amb més opcions per
succeirMiquelValls al capdavant
de la Cambra de Comerç de Bar
celona. No és l’únic i en qualsevol
cas no seria per a unmandat sen

cer, ja que es vol assegurar paritat
de gènere en tots els òrgans de
govern. I en la presidència s’al
ternarien cada dos anys un home
i una dona.
Enginyer industrial, ha treba

llat en empreses de diversa índo
le, entre les quals les multinacio
nals Procter & Gamble i General
Cable, fins que el 2014 va em
prendre la seva aventura empre
sarial, juntament amb el seu soci
Jordi Roset, amb la constitució
de Petrolis Independents. Amb
una xifra de negoci d’uns 12 mi
lions d’euros, avui té set gasoline
res, que el mes que ve ja seran
vuit. L’empresa està centrada ex
clusivament a Catalunya. “Possi
blement fem alguna cosa aviat a

la Catalunya Nord”, explica. I té
clar que la seva missió a la Cam
bra serà la d’“ajudar a fer créixer
el teixit empresarial català”. “Hi
ha moltes coses més que l’Ibex,
no ens sobra ningú però rebut
gem les actituds monopolísti
ques, que dins del negoci petro
lier conec bé”, explica.Molt actiu
a Twitter –la líder de Ciutadans
Inés Arrimadas és un dels seus
blancs recurrents–, fuig de la pa
raula boicot al referirse a les em
preses que han traslladat les seus
fora de Catalunya. I fins i tot
reconeix que “és injust dir queLa
Caixa no té arrelament a Cata
lunya, quan aquí té milers d’em
pleats”.
Amés de Canadell, guanya forJoan Canadell

cons en lliça, davant els 4 d’Enric
Crous, 3 de Carles Tusquets i un
de la plataformadedones 50 a 50.
Tusquets va guanyar el seu escó,
però ni Crous ni Ramon Masià
(cap altre dels caps de llista) no
ho van aconseguir.
Els telèfons treien fum ahir en

alguns despatxos, segons va reco
nèixer un dirigent empresarial,
que va admetre una inquietud
enorme sobre el rumb que pot
prendre ara la Cambra. També
estupor, ja que Pimec, que asse
gura que té 130.000 afiliats, no ha
estat la màquina de guanyar vots
que es pressuposava per a la can
didatura encapçalada per Enric
Crous i José María Torres.
Crous va encaixar la derrota,

va felicitar els guanyadors i va
destacar que “els resultats mos
tren una clara voluntat de canvi
en la institució empresarial”. Per
a l’exconseller delegat de Damm
i de Cacaolat, els vots a l’ANC
s’han mogut per sentiments i
“contra els sentiments ésmolt di
fícil lluitar”.
Menys conformistes es van

mostrar fonts de la candidatura
de Carles Tusquets, que van ex
plicar que estan analitzant jurídi
cament diverses possibilitats, des
de recursos d’alçada fins a una
possible denúncia a la Fiscalia
perquè entenen que les dades no
quadren. Ahir mateix, el Depar
tament d’Empresa va admetre
que a causa de les presses de di
mecres es va oferir una xifra
equivocada sobre el nombre de
votants: van ser uns 2.000 més
dels que es van anunciar ini
cialment. En qualsevol cas, la
participació amb prou feines su
pera el 5%.
I dels vots emesos, 950 estan

sota sospita, sobretot per haver
estat emesos des de les mateixes
adreces d’internet (IP). Dilluns Joan Canadell, Montse Soler i Elisenda Paluzie, a la seu de la Cambra

E L P A T R I M O N I

]“Deixem 14milions a la
caixa i 100milions de
patrimoni”, van subrat
llar fonts de la direcció
actual de la Cambra. La
joia de la corona és la
Llotja deMar, un edifici
històric que, per la seva
singularitat, és difícil de
valorar amb criteris habi
tuals del mercat. Disposa,
a més, de la seu Diagonal,
valorada en 6milions, i té
en projecte un nou edifici
al 22@. Ha firmat un
acord amb l’Ajuntament
de Barcelona per a la
cessió d’espai.

“Deixem 14milions
a la caixa”
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vinent tornarà a reunirse la jun
ta electoral per resoldre aquesta
qüestió.
“La política ha entrat de ple en

aquesta institució”, va destacar
RamonMasià, que no ha aconse
guit col∙locar cap dels seus 40
candidats en el ple. “S’ha produït
un canvi de les regles del joc.
Nosaltres ens hempresentat a les
eleccions en clau empresarial,
per refundar la Cambra i buscant
la implicació de la gent, però a

Compromís amb la
implementació de
la república catalana
i la sobirania fiscal

Trencar amb la ‘llotja del
Bernabeu’ i els “poders
fàctics centralitzats”

Reformar el sistema per
decidir els membres del plenari

Avançar cap a una
economia financera
“100% catalana”

LES CLAUS DEL
PLA DE L’ANC PER
A LA CAMBRA

Independència Poders fàctics Representació Banca

l’altre costat hi havia polítics i
això és el que ha creat aquesta si
tuació”, va destacar en declara
cions a Efe.
“Garantiré la legalitat, el fun

cionament i la reputació de la
Cambra fins que me’n vagi”, va
dirMiquel Valls, actual president
en funcions, que va subratllar
que, al marge de consideracions
polítiques, “cal tenir en compte
que és una institució econòmica,
de defensa dels interessos de les
empreses”.
La situació s’anticipa particu

larment incòmoda per a les 14
empreses que han pagat un mí
nimde75.000eurosper tenir lloc
en un ple dominat per l’ANC. Ja
han pagat el primer any, per la
qual cosa difícilment poden fer
se enrere. Es tracta de Caixa
Bank, Criteria Caixa, Naturgy,
Abertis, Aigües de Barcelona,
Banc Sabadell, Banc Mediola
num, Indra, Deloitte, PwC, Ho
tels Catalonia, Damm, el RACC i
Magma Disseny. Moltes d’aques
tes firmes van traslladar la seu fo

ra de Catalunya després de l’1O i
han estat blanc de les crítiques de
l’ANC. “Van prendre una decisió
equivocada, però hi podem
col∙laborar si mostren un arrela
ment amb Catalunya”, va dir ahir
Joan Canadell.
En el seu programa, Eines de

País ha defensat una Cambra “al
servei de la república” i “sense
submissió als interessos d’oligo
polis i empreses amb seus no ca
talanes”. També apostava per su
primir els catorze llocs d’accés
directe.
“S’ha acabat el pont aeri”, va

dir ahir en un tuit una eufòrica
Elisenda Paluzie, la presidenta
de l’ANC, que dimecres va cele
brar a la Llotja la inapel∙lable vic
tòria. També a través d’un tuit, el
president de la Generalitat, Quim
Torra, va ser el primer de felici
tarla i de desitjar als nous
membres de la Cambra “molt bo
na feina”.c

ça per a la presidència Mònica
Roca, de l’empresa IsardSAT,
una companyia que treballa per a
l’Agència Espacial Europea i està
especialitzada en processadors
per a sistemes d’observació. Fac
tura uns 2 milions d’euros i dona
feina a 30 persones.
El cap de llista es decidirà a les

reunions que l’ANC i en particu
lar els membres d’Eines de País
mantindran per perfilar els òr
gans de govern de la Cambra. Hi
ha altres possibles candidats com
Pere Barrios, de Recam Láser, o
fins i tot Jordi Domingo, que no
ha entrat al ple per cinc vots i que
podria guanyar l’escó en l’últim
recomptequedilluns farà la junta
electoral.c

Diadaa
laLlotja

La victòria dels candidats de
l’ANC en les eleccions de la
Cambra suposa la primera ir
rupció de pes del procés en el
món institucional de l’empresa
riat català.UnaespèciedeDiada
a la Llotja de la Cambra. Certa
ment,hi vahaverunprimerpre
cedent a la Fira, amb l’elecció
d’un empresari sobiranista, Pau
Relat, com a president del con
sell d’administració.
Però ni Femcat, l’associació

empresarial pròxima a les tesis
sobiranistes, és l’ANCnia laFira
regeix el sistema de majories
que ha marcat ara el tomb a la
Cambra; al contrari, el mecanis
me de consens assegurava una
gestió estable. Una cosa que ara
tambépodriaestarenqüestió.El
perfil deRelat, conseller delegat
d’una empresa que factura 250
milions d’euros, tampoc no és
el del possible substitut de Mi
quel Valls a laCambra, JoanCa
nadell.
El canvi a la Fira és un proce

diment de cirurgia de precisió
comparat amb el tsunami que
s’ha produït a la Cambra i que
col∙loca aquesta històrica insti
tució econòmica barcelonina en
una complexa conjuntura de la
resolució de la qual depèn el seu
paper econòmic i social. Tot in
dica que el canvi ha arribat per
quedarse i la seva gestió serà la
claudel futur.
En unprimer balanç, pendent

de lespossiblesbatalles judicials
queespuguinemprendre,emer
geix un vencedor clar, l’ANC,

que presideix Elisenda Paluzie,
entitat que sense arribar amobi
litzar en excés la seva pròpia ba
se (només ha votat el 4%), ha
aconseguit una majoria aclapa
radora. El cens de la Cambra de
Barcelona inclou autònoms,mi
croempreses i pimes. Unes àm
pliesclassesmitjanescompostes
per professionals, comerciants i
petits empresaris. De la franja
dels patidors durant els anys de
crisi i territori demogràfic més
identificatambelsgransesdeve
nimentsde ladècadadel procés.
En la campanyaelectoralde la

Cambraha cristal∙litzat unamo

dalitat peculiar de lluita de clas
ses alternativa a la clàssica entre
obrers i burgesos, més semblant
a ladelsplebeuscontraelspatri
cis, en què la base de l’ANC re
presentava els primers, mentre
que a les grans empreses se les
ha situat amb els segons. La pa
radoxa és que aquelles corpora
cions finançaran, almenys du
rant el primer any, amb els seus
14 representants de pagament
al ple de la institució, les esco
meses dels que s’han imposat en
els comicis camerals. Veurem
quantdura aquesta situació.
Rere el vencedor, alguns per

dedors. Els dos candidats amb
més pretensions, Enric Crous i
CarlesTusquets, quevanconce
bre la contesa com una batalla

entre dos sense captar el canvi
de l’entorn, especialment una
vegada va quedar clar que el sis
tema de votació, electrònic, am
pliava de facto el veritable cens
electoral, portantlo més enllà
de l’endògena batalla pel govern
de laCambraentreelitsbarcelo
nines. Ni han mobilitzat el seu
teòric electorat ni han dissipat
els dubtes dels que creien que
representaven només els inte
ressos dels grans o dels molt
grans.
Al camp de Crous l’acompa

nyen en la derrota els seus grans
suports, Femcat i Pimec, que
malgrat les seves reclamacions
d’ampliarrelamentnohanacon
seguit mobilitzar per votar els
seus teòrics associats.
En l’àmbitde lapolítica, elGo

vernde laGeneralitat vaabraçar
Crous com la seva aposta tran
quil∙la, la qual cosa va convertir
l’exexecutiu de Damm en inde
pendentista sobrevingut. Però
quan la irrupció de l’ANC, mal
grat que juga pel seu compte,
quan no en contra, de la resta de
les forces independentistes com
JxCAt o ERC, va desbordar els
seus càlculs, els inquilins de la
Generalitat van acabar marcant
distàncies amb el seu candidat
inicial.
La llista de fracassos es tanca

amb Tusquets, l’home que a
priori teniamésmitjans, i queha
aparegutcomelcandidatdel’es
tablishment, de les empreses
quehavien traslladat les seus fo
ra de Catalunya, just el que
menys agradava als que aquests
dieshananat a votar.c

Lavictòriade l’ANC
és laprimera irrupció
depesdelprocésen
elmón institucional
de l’empresariat

ElGovernvapassarde
donarsuportaCrousa
marcardistànciesquan
l’Assembleavaanunciar
lasevacandidatura

ANÀLISI

Manel Pérez

PROGRAMA

A la presidència
s’alternaran cada
dos anys un home
i una dona

ALTERNATIVA

També guanya
força l’opció de
Mònica Roca per
a la presidència

ANC

TERRASSA
Ramon Talamàs
Lacandidatura impulsada
per laCecot deRamon
Talamàshaguanyat còmo
dament: 15 esconsdel ple
davant els 10de l’ANC.En
nomde la representació
patronal, laCecot sumarà
aTalamàs5esconsmés.
Hi entraran 10empreses
d’accésdirecte.

SABADELL
RamonAlberich
Actual vicepresident, es
postulaper substituirAn
tonMariaBrunet a lapresi
dència.Només es va votar
endosgrups.

TARRAGONA
LauraRoigé
És lapresidentade laCam
bradeComerçdeTarrago
nadesdel 2017.Haencap
çalat l’única candidatura.

REUS
Jordi Just i ÀgataGirbes
Elsdos candidats vananun
ciar launificaciód’equips i
projectes a fi denodividir
l’empresariat deReus i les
comarquesd’influència.

VALLS
JosepMariaRovira
Desprésd’una feinadiscre
ta, finalment l’empresari de
Valls JosepMariaRovira
encapçalarà l’única candi
daturaqueopta adirigir la
Cambra.

TORTOSA
Elnouplenari prendrà
possessió a finals delmes
de juny, que seràquanes
votarà el noupresident.
Fontsde laCambraassegu
renque la votació serà
consensuada.

LLEIDA
JaumeSaltó
ElpresidentdePimec,
l’empresari JaumeSaltó,
es perfila comelmés
bencol∙locat per rellevar
l’històric JoanSimóa la
presidència.

GIRONA
Jaume Fàbrega
El fins ara vicepresidentde
laCambraopta apresidir
l’ensdesprésde la renúncia
deDomènecEspadaler.

PALAMÓS
Tot apuntaquehihauràun
presidentde consens.

SANT FELIU DE GUÍXOLS
Capcandidat no s’hapostu
lat demomentper assumir
lapresidència.

MANRESA
AManresa es vanemetre
120vots.

TÀRREGA
Nohihahagut eleccions.

Les cambres
catalanes

La junta electoral
verificarà 950 vots
que podrien
canviar fins a dotze
dels llocs del ple

Text elaborat per: SARA SANS, PAU
ECHAUZ I SÍLVIA OLLER

Promoure els “èxits del
model econòmic català”

Model

USER
Resaltado



JOSEFINA FARRÉS
Directora de Càritas Manresa. Per l’impuls al
projecte de masoveria urbana, que ha arribat a
la quarta edició, que ajuda famílies a pagar el
lloguer amb la feina que fan de rehabilitació.
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ESTRELLA

MOSSOS D’ESQUADRA
Caminada solidària. Els Mossos d’Esquadra van organitzar ahir
la caminada solidària en benefici dels hospitals de la Catalunya
Central amb la participació de prop de dues mil persones. Actes
com el d’ahir apropen la policia a la ciutadania. 

ESTRELLA

El primer dia de campa-
nya a la Catalunya Cen-
tral i als Pirineus va ser

per acabar-ne fart. I encara
queden dues setmanes! Les po-
lèmiques d’ahir són de poca ta-
lla política i va posar en evidèn-
cia que hi ha persones que as-
piren a representar els ciuta-
dans a través de mentides i es-
tragemes. Fake news munici-
pals. Primer interrogant: el cens
de Das està manipulat? El jutjat
de Puigcerdà haurà d’investigar
si realment hi hagut irregulari-
tats, però sentir l’alcalde del
municipi, Enric Laguarda
(ERC), i el regidor no adscrit del
municipi, Lluís Mas (que havia
format part del govern local fins
fa un any) era com ser a dues
galàxies diferents. No es tracta
d’uns fets que s’interpretin de

diferents punts de vista, és que
les dues versions no tenien res
a veure. Algú menteix. Segon
escenari, el numeret de Cs a
Manresa. La cúpula del partit,
amb Rivera i Arrimadas al cap-
davant, va ser a la capital del Ba-
ges per dir que a la ciutat «la
gent no pot opinar tranquil·la-
ment». Qui visqui a Manresa
sap fins a quin punt tal afirma-
ció és una fal·làcia. A la Catalu-
nya Central tenim la sort, pre-
cisament, que en una mateixa
taula poden estar tranquil·la-
ment persones de totes les
ideologies i discutir animada-
ment i sense represàlies. Cs va
protagonitzar, doncs, la segona
fake new local de la jornada. No
tot s’hi val per guanyar, i aques-
tes actituds fan un flac favor a la
democràcia. 

La mina de Súria va ser es-
cenari el dimarts 8 de
març de fa quaranta anys

d’un accident mortal recollit per
la següent edició del nostre dia-
ri. Tal com encertadament s’in-
dicava en l’entradeta de la notí-
cia,  «la perillositat que porta en
si mateixa la professió de miner,
una de les més dures que exis-
teixen i també una de les que te-
nen l’índex més alt d’accidents
laborals, s’ha cobrat una altra
víctima, aquest cop a Súria». Els
fets, segons es relatava, van pas-
sar poc abans de les dotze del
migdia quan el treballador Josep
Maria Cussà i Claret, de 59 anys
d’edat, es trobava fent funcions

de vigilància a l’interior
del pou número quatre
de les mines surienques
quan un element sobres-
sortint d’una màquina
minadora, «aquestes
enormes màquines que
treballen dins de les mi-
nes, amb abundància
d’aparells mòbils que
arrenquen el mineral i el
remouen», va colpejar el
treballador i el va llan-
çar contra la paret. Va
quedar estès i incons-
cient, i tot i que el van portar de
seguida a la unitat de primeres
cures de la mina, la gravetat de
les lesions va fer que morís al

cap de poca
estona. «Li faltava poc temps per
complir els 60 anys i jubilar-se»,
destacava la informació.

Abel Gallardo Soto
EL BAGUL DELS RECORDS 
Fa quatre dècades a Regió7...

ANYS

La mina, una feina
dura i perillosa

L’esclat de les ‘fake news’ locals 

LA MIRADA GLOBAL
abelgallardo@regio7.cat

FESTIVAL DE SANT FRUITÓS
25a edició. El Festival Internacional de Sant Fruitós-Memorial
Eduard Casajoana, que se celebrarà del 4 al 25 de juliol, arriba a
les noces de plata saldant un deute: programar una orquestra
simfònica. Serà la Camera Musicae, que obrirà el certamen.

ESTRELLA

LA TALAIA

ELECCIONS CAMERALS

D esprés de nou anys del darrer procés electoral, la Cam-
bra de Comerç de Manresa ha celebrat entre els dies 2 i
8 d’aquest mes unes noves eleccions que han tingut,
per diverses circumstàncies, una participació molt es-

cassa. Al final, l’única vocalia pendent d’adjudicar per sufragi (en-
tre les 27 del ple que corresponen a empreses escollides per comi-
cis) s’haurà decidit entre vint vots, l’1,67% del total de 1.196 em-
preses que tenien dret a vot en l’epígraf de «serveis empresarials»,
on es decidia la vocalia. Haurà calgut esperar, doncs, gairebé una
dècada per arribar a un procés electoral sense gairebé substància,
en el qual, a més, dos dels candidats van acabar empatats i caldrà
resoldre-ho amb un sorteig.  La representativitat de la Cambra ha
estat històricament escassa respecte de l’enorme nombre d’em-
preses del territori. Amb tot, l’ens actua efectivament en represen-
tació del món empresarial local i amb una presència molt notable
en l’entorn econòmic i social. Molt per tan poc.
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UGT rechaza 
el cierre de las 
discotecas  
del frente 
marítimo 
Expansión. Barcelona 
UGT expresó ayer su rechazo 
al cierre de las discotecas y 
restaurantes del frente marí-
timo de Barcelona, promovi-
do por el Ayuntamiento de la 
capital catalana. El equipo de 
gobierno de la alcaldesa y can-
didata por BComú a la reelec-
ción, Ada Colau, anunció la 
semana pasada que no reno-
varía las concesiones de estos 
establecimientos, que finali-
zan este año. 

El sector de hostelería y tu-
rismo de la Federación de 
Servicios de UGT manifestó 
su preocupación por el Plan 
Litoral del Ayuntamiento de 
Barcelona ya que estima que 
“supondría el despido de más 
de 1.500 trabajadores”. “En-
tendemos que el emplaza-
miento actual de los locales de 
ocio y restauración en los ba-
jos del Hotel Arts, lejos de zo-
nas residenciales, es idóneo 
para la oferta lúdica que ofre-
cen, minimizando las moles-
tias a los vecinos”, señalaron.

A diferencia de lo ocurrido en Barce-
lona, pocas sorpresas se han registra-
do en las elecciones del resto de cá-
maras de comercio catalanas. Los 
candidatos favoritos han sumado el 
número de apoyos suficientes para 
acceder a la presidencia, aunque to-
davía existe un pequeño margen para 
la incertidumbre en las votaciones 
que se celebrarán en los diferentes 
plenos. A excepción de Tarragona, to-
das las cámaras renovarán la figura 
del presidente, ya sea por acuerdo en-
tre las diferentes candidaturas aspi-
rantes como por votación. 

En Terrassa, donde se esperaba 
una fuerte pugna entre Ramon Ta-
lamàs, el candidato continuista, y 
Natàlia Cugueró, de la Assemblea Na-
cional Catalana (ANC), finalmente la 
victoria ha sido para el primero. El 
candidato de la patronal Cecot ha lo-
grado 19 vocalías de los 30 escaños 
que estaban en juego. Talamàs suce-
derá al actual presidente Marià Galí. 

En la Cámara de Lleida, el máximo 
responsable de Pimec en la provincia, 
Jaume Saltó, ha obtenido 18 escaños 

ELECCIONES CAMERALES/ A LA ESPERA DE LOS PLENOS DE INVESTIDURA, LOS FAVORITOS EN LAS CÁMARAS COMARCALES 

DONDE SE CELEBRABAN COMICIOS CUENTAN CON SUFICIENTES APOYOS PARA ALCANZAR LA PRESIDENCIA.

Los favoritos cumplen con el guion
ANÁLISIS por Gabriel Trindade

Ramon Talamàs presidirá la 
Cámara de Terrassa.

En Lleida, Jaume Saltó es el 
ganador de las elecciones.

Silvia Gratacós apunta a la 
presidencia en Manresa

Jordi Just será el nuevo pre-
sidente en Reus.

de las 28 vocalías en liza. Finalmente, 
ningún aspirante del entorno de la 
patronal Coell dé un paso al frente. 
Saltó sucederá a Joan Simó. 

Por su parte, el actual vicepresi-
dente segundo de la institución, Ra-
mon Alberich, será el sucesor de An-
toni Maria Brunet en Sabadell. Las 
elecciones sólo se celebraron en dos 
epígrafes: vehículos de motor e inmo-
biliario. De momento, nadie ha dado 
un paso adelante para ser el presiden-
te de las cámaras de Sant Feliu de 
Guixols y de Palamós. La elección de 
los respectivos máximos represen-

tantes se producirá en la votación del 
pleno del mes que viene. 

 En Girona, Jaume Fàbrega, actual 
vicepresidente, sucederá en el cargo a 
Domènec Espadalé, que no se pre-
sentaba a la reelección. No hubo vota-
ciones al haber un sólo candidato pa-
ra cada vocalía. 

En Tarragona, Laura Roigé, su pre-
sidenta desde 2017, repetirá mandato 
después de que no haya hecho falta 
celebrar elecciones debido a la ausen-
cia de alternativas. 

 En Manresa, Sílvia Gratacós se 
postula para suceder a Pere Casals, 

que no optaba a la reelección tras diez 
años frente de la institución. 

Un acuerdo en la Cámara de Reus 
evitó las elecciones para suceder a 
Isaac Sanromà. Jordi Just será el pró-
ximo presidente durante tres años 
para ceder luego el cargo a su rival y 
ahora aliada Àgata Girbes.  

Por su parte, Carles Giribert susti-
tuirá a Delfí Robinat Català en la Cá-
mara de Tàrrega y Francisco Faiges 
Borràs sucederá a José María Eche-
varría en Tortosa. En Valls, Josep 
Maria Rovira será el presidente en 
sustitución de Marcelí Morera.

Viladecans busca comercializadoras
de energía para su
operador local Vilaw

VER PLIEGOS DE LICITACIÓN AQUÍ
viladecans.cat/comercialitzadora

El Ayuntamiento de Viladecans ha iniciado el
proceso de compra de la energía que ofrecerá el
consorcio público-privado-ciudadano Vilawatt.
Se busca una empresa comercializadora de
energía para el proceso de compra agregada,
en que el proveedor tendrá que demostrar
que su energía eléctrica:

watt
PROCEDE DE FUENTES
RENOVABLES

PROMUEVE EL AUTOCONSUMO A
PARTIR DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA

PROMUEVE LA EFICIENCIA
Y EL AHORRO ENERGÉTICO

viladecans.cat/vilawatt

European Union
European Regional
Development Fund



La llista impulsada per
l’ANC a Terrassa, que, lide-
rada per dues dones com a
cares visibles, Natàlia Cu-
gueró i Sun Rius, aspirava
als epígrafs que componen
el ple de la cambra de co-
merç de la capital vallesa-
na, no ha tingut el mateix
èxit que la seva homòloga
barcelonina. Així, la candi-
datura d’Eines de País s’ha
hagut de conformar amb
10 de les 20 vocalies que
s’elegeixen per votació en
el ple de la cambra, i s’ha
hagut de rendir als 19 llocs
que hi ha obtingut Ramon
Talamàs. Aquest últim
substituirà en el càrrec
Marià Galí, l’anterior presi-
dent, que va renunciar a la
reelecció bo i donant su-
port explícit a la candida-
tura de Talamàs.

El procés de constitució
del ple, tal com estableix la
norma, s’acabarà quan es
designin els seients a les
empreses que fan aporta-
cions econòmiques i les pa-
tronals, on, de fet, la Cecot
ja té cinc cadires assigna-
des, fet que referma la més
que segura presidència de
Talamàs.

A la Cambra de Saba-
dell, Eines de País ha en-
trat amb empenta i ha
aconseguit tres de les qua-
tre vocalies a què aspirava,
per bé que és Ramon Albe-
rich, l’actual vicepresi-
dent, qui sembla que subs-
tituirà l’actual president,
Antoni Maria Brunet.

La de Lleida ha estat
una altra institució on hi
ha hagut una certa pugna.
Jaume Saltó, de la candi-
datura Connectem Lleida,
i president de la Pimec a la
demarcació, s’ha imposat
amb 15 vocalies a la llista
alternativa, Des de Lleida i
per Lleida, vinculats a l’as-
sociació Coell, al seu torn
presidida per Josep Maria
Gardeñes. Aquest últim,
vinculat a la patronal rival,
Foment del Treball, ha ob-
tingut set cadires en el ple
de la cambra ponentina. ■

El relleu a les
cambres abasta
tot el territori
a Membres de patronals aconsegueixen la presidència de
les institucions de Lleida i Terrassa a L’equip d’Eines de
País entra amb força al ple de la de Sabadell

M.M.
BARCELONA

Al marge de la gran cambra
barcelonina i de les altres on
hi ha hagut rivalitat pel lide-
ratge, n’hi ha nou més, totes
arrelades al territori i amb les
dinàmiques pròpies. En algu-
nes han renovat mandat els
equips anteriors, com ara la
de Girona, on Jaume Fàbrega
continuarà presidint el ple i
apostant per la col·laboració
amb institucions homòlo-
gues de la demarcació com
les de Palamós i Sant Feliu de
Guíxols, just les dues cam-
bres on no s’han presentat
candidats concrets i on cal-
drà esperar als pròxims plens
per veure qui lidera les insti-
tucions. A Tarragona, Laura
Roigé també continuarà pilo-

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

La xifra

Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, continuarà en el càrrec ■ M. RIBÉ / ARXIU

3
de les quatre vocalies a
què aspirava, ha aconseguit
la candidatura Eines de País a
Sabadell.

tant la cambra de la ciutat,
mentre que a Tortosa caldrà
esperar el ple per saber qui
relleva José M. Chavarría, que
fa mesos que va dir que dei-
xaria el càrrec, tot i que el
candidat possible és l’actual
vicepresident, Francesc Fai-
ges. Josep Maria Rovira subs-
tituirà Marcel·lí Morera en el
càrrec de la cambra vallenca,
i a Tàrrega Carles Giribet serà
el recanvi de Delfí Robinat.
Jordi Just i Àgata Girbes es
repartiran la presidència a
Reus, després de fusionar les
respectives candidatures. Fi-
nalment, Sílvia Gratacós lide-
rarà la Cambra de Manresa, ja
que Pere Casals ha renunciat
a repetir com a president.

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

Petites però no menors
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