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Barcelona, Terrassa i Manresa són les cambres en què les candidatures secessionistes 
van plantar batalla  H  A la resta  de plens manen «empresaris locals de tota la vida»

Menys pugna territorial

A. S. 
BARCELONA

El moviment independentista 
promogut per l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) va con-
centrar els esforços per assaltar 
les cambres de comerç no no-
més a Barcelona, on va obtenir 
la seva victòria més gran, sinó a 
la de Terrassa i Manresa. 

A la cambra de la cocapital 
del Vallès Occidental, la patro-
nal Cecot, integrada a Foment, 
però amb simpaties pel sobira-
nisme, es va imposar finalment 
amb 19 de les 30 vocalies que es 
van sotmetre a sufragi univer-
sal, amb Ramon Talamàs com a 
president. Els candidats inde-
pendentistes van aconseguir el 
segon lloc amb un total de 10 vo-
calies, entre aquestes la del soci 
de Joan Canadell al Cercle Ca-
talà de Negocis i en Petrolis Inde-
pendents, Jordi Roset. 

A Manresa es va produir 
també un conat, però més tímid. 
Finalment, amb prou feines es 
va renovar un terç del ple i Síl-
via Gratacós, antiga responsable 
de promoció econòmica amb 

l’antiga CiU, és la presidenta. 
A la resta de cambres catala-

nes hi va haver poques disputes. 
A la de Tortosa, on un moviment 
pròxim a ERC va intentar dispu-
tar la presidència, ha acabat 
com a president Francesc Fages, 
membre d’una família del sec-
tor de l’oli. 

A Lleida es va imposar Jaume 
Saltó, de Pimec, cosa que ha su-
posat un canvi generacional al 
rellevar Joan Simó, que va ocu-
par el càrrec durant 28 anys. Un 
cas semblant és el de Girona, on 
Jaume Fàbrega, que era vicepre-
sident segon de l’entitat came-
ral, és ara el president. La seva 
candidatura va ser l’única que 
es va presentar i suposa cert con-
tinuisme respecte a Domènec 
Espadaler, lligat a l’entitat du-
rant 40 anys, en 13 dels quals ha 
sigut el seu president. 

A Sabadell, Ramon Alberich, 
un altre «empresari local de tota 
la vida», ha aconseguit la pre-
sidència sense que hi hagués dis-
putes electorals. Ja era vicepresi-
dent. El procés de constitució 
també va ser tranquil a la Cam-

bra de Tarragona, amb la conti-
nuïtat en la presidència de Lau-
ra Roigé, empresària del sector 
del transport i lligada a associa-
cions d’emprenedores. A la de 
Reus, un acord entre les dues 
candidatures que es van presen-
tar va portar a un repartiment 
de la presidència entre Jordi Just 
i Àgata Girbes. 

Altres cambres en les quals 
amb prou feines hi ha hagut mo-
viment per les eleccions i hi va 
haver una candidatura única 
han sigut a les de Valls, Tàrre-
ga, Palamós i Sant Feliu de 
Guíxols. Segons persones conei-
xedores del món cameral, «a les 
entitats més petites està tot molt 
decidit i dominat pels empresaris 
locals de tota la vida o els seus 
hereus». A Valls és Josep Maria 
Rovira, empresari de la comuni-
cació; a Tàrrega, l’empresari de 
transports, Carles Giribet, i a 
Palamós i Sant Feliu, Pol Fages, 
del sector turístic, i Eduard 
Bosch, del sector de maquinària 
per a alimentació. Aquests dos 
últims, tots dos joves, suposen 
una renovació generacional. H

En l’organisme  de  
la capital catalana 
és on l’ANC  
ha obtingut la 
victòria més gran

En diverses entitats 
 només hi va haver 
una candidatura i 
no va ser necessari 
celebrar eleccions

LLL

pecte a les grans empreses i va 
defensar el dret d’autodetermi-
nació i de «forçar l’Estat a res-
pectar la voluntat del poble de 
Catalunya». 

També va tenir un record per 
als polítics empresonats i per als 
que van marxar a l’estranger. El 
nou president de la Cambra va re-
cordar Pau Casals i l’aposta per 
la «no-violència» per a les «aspira-
cions nacionals» de Catalunya. En 
un discurs amb cites històriques, 
Canadell va acabar recordant 
l’«enfonsament» de l’economia 
catalana que, al seu entendre, es 
va viure el 1714 amb «la pèrdua 
de les nostres institucions i lliber-
tats». En tot cas va destacar que els 
empresaris catalans estan acostu-
mats a «persistir, resistir i constru-
ir». I es va mostrar convençut que 
el millor és «convertir-se en Estat». 

Altres compromisos que va 
anunciar van ser millorar el 
cens electoral, així com posar en 
marxa un sistema de consultes 
perquè els empresaris puguin 
opinar sobre qüestions com si la 
Cambra ha de participar en el 
procés per aconseguir una repú-
blica. A parer seu, només hi ha 
dues opcions: estar a favor 
d’aquest equip de govern o estar-
hi en contra, però «no sabem a 
favor de qui», va dir. 

 
MÀXIMA INCLUSIÓ / El nou presi-
dent també va defensar integrar 
en comissions empreses que no 
van sortir elegides. «Volem una 
Cambra al màxim d’inclusiva 
possible», va sentenciar. Així ma-
teix, va apostar per millorar el fi-
nançament de la Cambra, que 
«no pot ser que estigui per sota 
dels 20 milions d’euros» de 
pressupost. El mandat de Cana-
dell, amb més pes de les pimes i 
autònoms, té un caràcter oberta-
ment polític.  

Pimec i Foment van presen-
tar llistes separades per a les sis 
places en lliça reservades a les 
patronals i la primera en va ob-
tenir quatre i la segona, dues. En 
total hi ha 31 representants d’Ei-
nes de País; quatre de la candida-
tura d’Enric Crous; tres de la de 
Tusquets; una de la de Masià; un 
del lobby 50a50; 14 de les empre-
ses que aporten 75.000 euros, i 
sis de les patronals (quatre de Pi-
mec i dos de Foment). 

Per la seva banda, la conselle-
ra d’Empresa, Àngels Chacón, 
que va clausurar l’acte, va dema-
nar a la Cambra «lleialtat» cap a 
l’economia productiva de Cata-
lunya. Va defensar el vot elec-
trònic amb què es van fer les 
eleccions i va assegurar que co-
mença «una nova era» per a les 
cambres, amb una futura llei 
que abordarà les funcions que 
els corresponen, el seu finança-
ment i composició. H
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La impressió 3D centrarà la propera
jornada de la Cambra dedicada a la
indústria del futur
Es farà el dia 4 de juliol i hi participaran professionals d'Avinent, Renishaw, Acció i
de la fira Industry

Peces fabricades amb la tecnologia d'impressió 3D | Albert Segura

La impressió 3D, una de les tecnologies centrals de la nova indústria 4.0, centrarà la propera de
les jornades L'empresa del demà, organitzades per la Cambra de Comerç de Manresa en el marc
del projecte Ocupació al Bages Industrial. La sessió tindrà lloc el dia 4 de juliol, de 9 a 3/4 de 12 del
matí, amb les intervencions del gerent de programes estratègics d'Acció, Tomàs Megía, el director
general d'Avinent Implant System, Albert Giralt, l'area sales manager East de Renishaw,
Francisco Parejo, i el project manager de la fira Industry, Antoni Camí. L'assistència a la jornada
és gratuïta prèvia inscripció al 93 872 42 22 o al correu electrònic jferrer@cambramanresa.org
(mailto:jferrer@cambramanresa.org) .

La impressió 3D aplicada a la indústria rep el nom de fabricació additiva i permet fabricar de
manera transversal, guanyant flexibilitat i valor afegit gràcies a que redueix el temps de disseny i
d'arribada al mercat i facilita una personalització massiva del producte inassolible per cap altra
tecnologia de disseny i producció.

A Catalunya s'han fet passos importants per posicionar-se com un dels principals hubs mundials
en impressió 3D, al costat dels Estats Units, el centre d'Europa i el Japó. Sectors industrials amb
forta implantació al Bages com el de l'automoció o el de l'aeronàutica comencen a treballar amb la
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https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/84475/impressio/3d/centrara/propera/jornada/cambra/dedicada/industria/futur



impressió 3D i es preveu que en el futur encara ho facin més.

En aquesta jornada, es donarà a conèixer l'experiència de la bagenca Avinent en impressió 3D, així
com les possibilitats i aplicacions que té la impressió 3D metàl·lica. També es parlarà de com és
l'ecosistema de la impressió 3D a Catalunya i de cap a on està evolucionant aquesta tecnologia.
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Seat ha posat en marxa les
obres de la seu de Cupra, al costat
de la seu central que l’automobi-
lística té a Martorell, amb l’objec-
tiu de crear un espai multiusos
diàfan de 2.400 metres quadrats
que entrarà en funcionament al
principi del 2020. Així ho va anun-
ciar ahir des de Liverpool el con-
seller delegat de la companyia,
Wayne Griffiths, que també va de-
tallar que l’antic edifici Seat Sport
es convertirà en la Cupra Racing
Factory, amb unes obres que es
preveu que acabin a final d’aquest
any. Cupra també disposarà d’un
espai «exclusiu» a Casa Seat, el fu-
tur edifici multidisciplinari que
s’ubicarà a Barcelona.

«La seu de Cupra suposarà la
culminació de la consolidació
com a marca independent. L’ob-
jectiu és duplicar les vendes de la
marca en els propers dos o quatre
anys, i tenir instal·lacions pròpies
permetrà incrementar la plantilla
en 100 treballadors», va destacar
Griffiths.

La seu de Cupra, marca impul-
sada per Seat el 2018, evocarà un
pàdoc de curses de motor. Segons
ha detallat l’automobilística, l’edi-
fici es dividirà en dos pisos, que
acolliran el centre operatiu dels
departaments de vendes, màr-
queting, compres i finances. L’edi-
fici, ubicat en un terreny de 10.500
metres quadrats, estarà envoltat
de natura i disposarà d’un pati i
una terrassa per fer esdeveni-
ments a l’aire lliure –principal-
ment presentar nous models. 

Pel que fa a les antigues
instal·lacions de Seat Sport, de
16.000 metres quadrats, s’hi ha
començat una reforma integral
per convertir-les en la Cupra Ra-
cing Factory. «Serà el nostre taller
de turisme de competició, on es
fabricaran els futurs cotxes de cur-
ses i es prepararà el debut del
Cupdra e-Racer, una competició
de turismes elèctrics», va assegu-
rar Antonino Labate, director
d’estratègia, desenvolupament de
negoci i operacions de Cupra. 

Actualment, els punts de distri-
bució de Cupra consten de 222
corners, que l’automobilística as-
pira a ampliar fins als 245 punts al
final d’aquest 2019, i arribar així al
20% de la xarxa Seat. En paral·lel,

hi ha previst inaugurar botigues
especialitzades Cupra fora dels
concessionaris Seat. La compa-
nyia està treballant per obrir
punts de venda a Munic, Ham-
burg, Viena i Mèxic. 

Quant a les vendes, durant els
cinc primers mesos del 2019, Cu-
pra ha distribuït 10.300 cotxes, el

76,8% més que durant el mateix
període de l’any passat. En relació
amb els models, la marca està en-
llestint el llançament del Cupra
Ateca i treballa a perfeccionar el
León Cupra, mentre ja ha presen-
tat el Cupra Formentor, de motor
híbrid i que preveu posar a la ven-
da el 2020. De fet, aquests dies

s’ha presentat a Liverpool la mar-
ca Cupra, amb l’exhibició del For-
mentor i també de l’e-Racer, el pri-
mer turisme 100% elèctric desen-
volupat pels engi-nyers de la mar-
ca. També s’hi dona a conèixer el
Seat el-Born, basat en la platafor-
ma MEB del grup Volkswagen al
qual pertany Seat.

ACN/REDACCIÓ MANRESA

Seat inicia les obres de la seu de Cupra i
aspira a duplicar les vendes de la marca
L’antic Seat Sport esdevindrà la Cupra Racing Factory i es preveu que tot estigui a punt a final d’any

SEAT

Simulació de les futures instal·lacions de Cupra a Martorell
SEAT

Interior simulat del nou edifici de Cupra

La impressió 3D, una de les tec-
nologies centrals de la nova in-
dústria 4.0, centrarà la propera de
les jornades «L’empresa del
demà», organitzades per la Cam-
bra de Comerç de Manresa en el
marc del projecte Ocupació al Ba-
ges Industrial. La sessió tindrà lloc
el 4 de juliol, de 9 a 11.45 del matí,
amb les intervencions del gerent
de programes estratègics d’Acció,
Tomàs Megía, el director general
d’Avinent Implant System, Albert
Giralt, l’area sales manager East
de Renishaw, Francisco Parejo, i
el project manager de la fira In-
dustry, Antoni Camí. L’assistència
a la jornada és gratuïta prèvia ins-
cripció al 93 872 42 22 o al correu
electrònic jferrer@cambramanre-
sa.org.

En aquesta jornada es donarà a
conèixer l’experiència de la ba-
genca Avinent en impressió 3D,
així com les possibilitats i aplica-
cions que té la impressió 3D me-
tàl·lica, entre d’altres. 

REDACCIÓ MANRESA

La impressió 3D,
tema de la jornada
de la Cambra sobre
la indústria del futur

L’Ajuntament de Manresa con-
voca ajudes econòmiques adre-
çades a empreses, autònoms i en-
titats que contractin persones en
situació d’atur, una acció que pre-
tén afavorir la inserció laboral de
persones sense feina i en risc d’ex-
clusió social.

Les ajudes cobriran parcial-
ment els costos laborals de con-
tractacions, a jornada completa o
jornada parcial del 50% o superior
i un període mínim de 3 mesos, de
persones en situació d’atur. Els be-
neficiaris han de tenir un centre
de treball al Bages. L’ajut serà del
50% dels costos salarials de la con-
tractació del treballador/a fins a
un màxim de 6 mesos. En el cas
que es contracti una persona in-
closa en el col·lectiu en risc d’ex-
clusió social aquest percentatge
serà del 75% dels costos salarials.
Els contractes podran formalit-
zar-se des del moment de l’adju-
dicació fins al dia 1 d’octubre del
2019. El termini de presentació de
sol·licituds s’inicia avui i finalitza-
rà el proper 15 de juliol.

REDACCIÓ MANRESA

Manresa
convoca ajudes
per a empreses
que contractin
persones a l’atur

Regió7DIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 201932

ECONOMIA

 El preu del gasoil i de la
gasolina ha encadenat el seu
tercer descens consecutiu,
després d’abaratir-se més de
l’1,6% en l’última setmana,
segons dades del Butlletí
Petrolier de la UE 

1,6%
LA CAIGUDA

SETMANAL DEL PREU
DEL COMBUSTIBLE

EL SECTORLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Fabricants i distribuïdors de
petards preveuen millorar les
vendes de l’any passat per
Sant Joan: si el 2018 van
assolir els 17 milions de
facturació, ara confien
incrementar la xifra en el 3%

Petards
PREVEUEN

INCREMENTAR EL 3%
LA FACTURACIÓ

 La xifra de negoci industrial
de les empreses catalanes va
créixer el 0,2% l’abril respecte
al mateix mes del 2018, segons
les dades facilitades per
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE)


CREIX LA XIFRA DE

NEGOCI INDUSTRIAL
A CATALUNYA

NOVES INSTAL·LACIONS A MARTORELLLa marca de Seat Cupra ja té en l’horitzó l’edifici que esdevindrà el seu
quarter general a Martorell. Es tracta d’un espai de 2.400 metres quadrats que entrarà en funcionament el 2020
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Peñarroya se’n va després
«d’un any inoblidable»

CONFIRMA QUE NO CONTINUA A MANRESA

CARLES BLAYA

AVUI

Col·lecció de bosses
ROBERTO TORRETTA
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(8,95 € + diari)

ENTREVISTA SÍLVIA GRATACÒS
NOVA PRESIDENTA DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA

«La Cambra fa de lobby, però els que han
de tibar són l’Ajuntament i el Consell» 38-39

El cap d’ERC assumeix el primer any una nova regidoria de Presidència, i el
de JxManresa s’encarregarà de les finances municipals durant tot el mandat  2-3

Aloy coordinarà el govern
mentre no sigui alcalde, i
Junyent portarà Hisenda

DANI PERONA

Les restriccions que imposa la normativa sobre l’edat mínima per utilitzar pirotècnia impedeixen desenvolupar amb normalitat la Patum Infantil, on ahir els
àngels van fer un gest de protesta mantenint-se durant una part del salt a costat del tabaler. A la foto, un àngel passa comptes amb les maces.  14-17

La Patum Infantil reivindica la tradició de la pólvora

ELS DOS PARTITS TENEN
CLAR QUE GOVERNARAN
EN COALICIÓ AMB UNA GRAN
MAJORIA, PERÒ ESTAN
ENCALLATS EN LA DECISIÓ
SOBRE EL PRESIDENT  11

LA SUPERFÍCIE D’ARBUSTOS
AFECTATS ÉS GRAN AL
MOIANÈS I EL BERGUEDÀ I
CONTINUA PROGRESSANT  10

La plaga de
l’eruga del boix
s’estén amb
rapidesa
pel Bages

CADA
DIVENDRES
ES PLANTA
A L’INSTITUT I A
L’AJUNTAMENT 
 20

Una noia de 15 anys
fa tres mesos que 
es manifesta per
l’ecologia a Solsona

ERC i Junts
sospesen
compartir la
presidència
del Consell
del Moianès

BERGA, EN PLENA PATUM

Núria Florensa
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 Catalunya va atraure 704,5
milions d’euros en inversió
estrangera durant el primer
trimestre del 2019, segons
dades publicades pel ministeri
d’Indústria, gairebé el doble que
en el mateix període del 2018

704,5
ELS MILIONS
D’INVERSIÓ

ESTRANGERA

LA XIFRALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El salari mitjà a Catalunya es
va situar en els 25.180 euros el
2017, xifra que representa un
augment del 3% en relació
amb l’any anterior, segons
l’Enquesta Anual d’Estructura
Salarial de l’INE 

25.180
EL SALARI MITJÀ

A CATALUNYA
L’ANY 2017

 El nombre de pernoctacions
hoteleres a Catalunya va caure
l’1,48% l’abril en comparació
amb el mateix mes del 2018 i
es va situar en 5,4 milions,
segons les dades provisionals
de l’INE

1,48%
CAU EL NOMBRE DE

PERNOCTACIONS
A CATALUNYA

Entrevista Sílvia Gratacòs

Única candidata a presidir la
nova Cambra de Comerç de Man-
rea, Sílvia Gratacòs (Manresa,
1966) arriba a la institució amb
més dones que mai al ple i al co-
mitè executiu i amb la mirada po-
sada especialment en el comerç.
La futura llei de Cambres, un pro-
jecte pendent des de fa anys que
manté sense un marc legal definit
el conjunt d’ens camerals, és l’es-
perança (sobretot de nous ingres-
sos), a partir de la qual Gratacòs,
gerent de l’empresa familiar Lli-
breria Sobrerroca, confia poder
impulsar la Cambra com a lobby
empresarial.

Ja ha tingut temps de posar-se
al dia?

Dilluns vam mantenir la prime-
ra reunió del comitè executiu per-
què volíem que les persones que
hi són noves i desconeixen en pro-
funditat què és la cambra, tin-
guessin tota la informació. Per
això la gerència i la secretaria ens
van fer una exposició de quina
mena d’institució és la Cambra,
en quins programes està treba-
llant i de quins recursos disposa.
Quan ja ho tinguem tot controlat,
començarem a aplicar alguns
canvis que ja hem començat a dis-
cutir al comitè. El mes de juliol fa-

rem un ple per posar en marxa no-
ves comissions i donar aire nou a
les ja existents, i volem que en for-
min part també empreses que no
són al ple. Perquè pretenem que
el ple se senti involucrat amb la
cambra, que ens marqui les pau-
tes de treball, que aquestes vagin
de baix cap a dalt, perquè així és
cert que les decisions es prenen
més a poc a poc, però també és ve-
ritat que es prenen amb més força.
Voldria que la Cambra fos una ins-
titució més participativa.

Creu que no ho ha estat prou?
Ho desconec, perquè no hi era,

però és evident que tants anys
d’un mateix mandat desgasta la
presidència, el comitè i el ple.
Aquests anys, la Cambra ho ha
passat molt malament. Quan es va
extingir el recurs cameral es va ha-
ver de fer un ajust de plantilla i
buscar recursos econòmics per-
què no s’acabés diluint. A partir
del 2010 hi ha hagut un gran canvi
en la manera de treballar a la ins-
titució, que ha obligat la presidèn-
cia i el personal a abocar-se a
mantenir l’entitat, a continuar la
seva funció de lobby, un objectiu
que s’ha aconseguit, perquè la
Cambra participa en moltes ini-
ciatives del territori. Crec que po-
ques vegades s’ha dit «no» a
col·laborar. Per si dic que era poc
participativa, era perquè els recur-
sos estaven captius i no se’n podia
fer una expansió. Aquesta encara
és una etapa de contenció, però

caldrà fer un esforç per aconse-
guir que hi hagi una llei de cam-
bres, una promesa pendent de fa
molt temps, que s’ha d’abordar. I
el seu finançament associat, és
clar, que podria fer que les cam-
bres no estiguéssim tan captives
de l’escassedat de recursos.

El pressupost actualment és
de 600.000 euros, la meitat que
abans de l’extinció del recurs ca-
meral. I el destinen bàsicament
a accions finalistes. Hi ha marge
per tenir iniciatives?

Ara, ben poc, però si s’aprova la
llei de cambres se’ns obrirà una

porta. Llavors podrem treballar
més en l’acompanyament a les
empreses i en la formació. I desti-
nar recursos al comerç, per acom-
panyar-lo en el canvi de paradig-
ma del sector. Treballarem con-
juntament amb la UBIC. Farem
coses importants.

No està massa fragmentat
l’associacionisme comercial?

No sabria dir quantes associa-
cions hi ha, però jo he parlat amb
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«M’agradaria que la Cambra de Comerç
fos una institució més participativa»

Presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa.En les primeres eleccions en una dècada a la Cambra de Manresa, la candidatura guanyadora
ha estat la de l’exregidora per CiU a l’Ajuntament de Manresa Sílvia Gratacòs, que incorpora dones a l’ens i una mirada de complicitat al comerç 

L’exregidora Sílvia Gratacòs s’estrena a la presidència de la Cambra de Manresa amb una sensibilitat, assegura, «de país»

MANRESA

Carles Blaya

CARLES BLAYA

Sílvia Gratacòs va ser escollida presidenta el 13 de juny passat

Som en una etapa
de contenció, però

caldrà fer un esforç per
aconseguir que hi hagi
una llei de cambres»

Hem d’aconseguir
que els joves

tornin a apropar-se al
comerç, que entenguin
que és una oportunitat
per viure»

M’agradaria
pensar que la

meva també és una
candidatura ‘de país’»



la UBIC perquè crec que és la que
aglutina més comerciants de
Manresa i amb la que hem d’anar
de bracet, sense menystenir la res-
ta d’associacions. 

Quins projectes concrets té al
cap per al comerç?

Com s’ha fet en el sector prima-
ri, que s’ha aconseguit amb recur-
sos públics que gent jove torni a
estimar ser pagès, hem de fer que
els joves tornin a apropar-se al co-
merç. Entenc que el món digital
ha arribat per quedar-se, però ne-
cessitem gent jove que entengui
que el comerç és una oportunitat
per viure, que és l’ànima de la ciu-
tat, que si desapareix s’apagaran
els llums del carrer. I ho farem tre-
ballant conjuntament amb les as-
sociacions i atenent el que ens de-
mani la direcció general de Co-
merç sobre fer cursos de forma-
ció, sessions informatives...

Manresa manté intacta la
seva  potència comercial?

No tinc estadístiques per do-
nar-hi una resposta. És evident
que totes les ciutats mitjanes si no
són atractives comercialment hi
perden, perquè avui des d’un sofà
es pot comprar. Però crec que
Manresa és una ciutat amb un
nombre d’habitants suficient,
amb comarca i amb potencialitat
comercial. Al carrer Guimerà hi
ha molta renovació.

Però la majoria són grans ca-
denes.

Que són les que innoven més.
Que hi hagi tantes cadenes enca-
reix els lloguers, és cert, fet que ex-
pulsa el comerç de tota la vida,
però també manté atractiu, per-
què la gent del nostre voltant sap
que pot venir a Manresa, que no
cal anar a Terrassa o a Sabadell.

El seu antecessor, Pere Ca-
sals, demanava que Ajuntament
i Consell assumissin més direc-
tament el lideratge del territori.

Hi estic d’acord. La Cambra fa
de lobby, però els que han de tirar
perquè l’atractivitat no es perdi
són l’Ajuntament i el Consell. No-
saltres sempre hi serem al darrere,
però els lideratges són molt im-

portants. Totes les administra-
cions han hagut de fer un esforç
per ajustar els seus comptes pú-
blics, i no en conec avui les finan-
ces a fons, però crec que ara ja po-
den dedicar-se a la promoció.

El seu coneixement de l’Ajun-
tament ha de potenciar-hi la re-
lació?

M’agradaria pensar que sí. No
crec que el president anterior de
la Cambra hi tingués una mala re-
lació, però si amb l’actual alcalde
[Valentí Junyent] vam poder tre-
ballar en el mateix equip de go-
vern no crec que hi hagi res que
faci que no ens puguem entendre.
Podem mantenir una calma ten-
sa, això també, però crec que tro-
barem molts punts de trobada.
Quant a Marc Aloy, no el conec
personalment però anirem a par-
lar-hi. Penso que tindrem sintonia
a l’hora de treballar.

En el seu cas no es podrà dir
que la Cambra serà un trampolí
per anar a la política. En prové.

Vaig ser regidora quatre anys i
després vaig tornar a l’empresa
privada. Quan Pere Casals em va
proposar de presentar-me a la
Cambra vaig considerar que en
un fòrum empresarial m’hi senti-
ria còmode,  perquè és on m’he
desenvolupat professionalment.
Coneixia la Cambra, i encara que
hagi estat quatre anys fora de la
vida pública, tenia prou coneixen-
ces per trobar un ple plural i un
comitè executiu amb qui m’hi
senti a gust.

Sobre la base de quins criteris
ha triat el seu comitè executiu?

Volia que hi haguessin dones i,
a més, en aquest periple curt he
trobat persones amb qui he cregut
que podria encaixar. Gent partici-
pativa, amb ganes, amb una visió
àmplia i de tots els sectors. I gai-
rebé tots més joves que jo.

Li serà còmode conciliar el
nou càrrec amb la seva feina?

És que no la puc deixar aparca-
da: o la faig jo o no la fa ningú. Pot-
ser hauré de treballar algunes ho-
res més, però tinc una situació
personal, amb tres fills ja grans,

que no m’exigeix temps.
La Cambra és molt presiden-

cialista. Delegarà?
Tinc vicepresidències potents,

que poden suplantar perfecta-
ment la presidència en cas que jo
no pugui ser a tot arreu. I tindran
coses interessants a dir, més que
jo, en alguns casos.

Li continua interessant la po-
lítica?

No. Hi estic al dia, però no m’in-
teressa. La política municipal és
molt intensa perquè la gent et co-
neix pel carrer. Deixes de ser una
persona anònima i això és el que
menys em va agradar del càrrec.
Crec que la presidència de la
Cambra no és tan coneguda, i això
m’anirà bé, perquè jo soc molt
manresana, d’anar a comprar a les
botigues d’aquí.

Ara la política entra de ple a
les cambres. Com ho valora?

Des del moment que som enti-
tat de dret públic, sempre en fem
de política. No puc jutjar el que
s’ha fet a la Cambra de Comerç de
Barcelona, però se’ls ha de deixar
caminar. Hi ha hagut massa re-
bombori per part de la gent no afí
a la candidatura. Pensaven que no
tindrien possibilitat de guanyar i
era un punt de vista il·lús perquè
tots sabem que l’ANC mobilitza.
Atacar per atacar quan hi ha hagut
unes votacions, amb tothom amb
les mateixes possibilitats... 

La seva també és una candi-
datura «de país»?

M’agradaria pensar que sí, tot i
que representem tot el territori.
No he anat a buscar el meu equip
pensant en una ideologia, però
aquests anys hem viscut fets ex-
cepcionals i en continuem vivint,
i aquí som les cambres. Potser
se’ns demanaran coses i el ple de
la Cambra haurà de decidir. Pot-
ser hi haurà decisions que ens in-
terpel·laran perquè hi fem costat.

La presidenta hi tindrà sensi-
bilitat?

La presidenta, sí. No puc parlar
per boca de ningú més. I no de-
manaré al ple o al comitè que es
faci el que digui la presidenta.
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 21-06-2019 a les 19:00h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,211

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 101.645,800 1.342,40

CAC 40 5.528,330 -7,24

DAX 12.339,920 -15,47

Dow Jones 26.802,330 49,16

Eurostoxx 50 3.466,920 -1,16

FTSE 100 7.407,500 -16,94

FTSE MIB 21.388,630 27,19

Ibex 35 9.227,200 18,70

IGBC (Col mbia) 12.526,250 -101,52

Preu Var.

IGPA ( ile) 25.703,020 -7,65

Latibex 5.326,900 87,10

Merval (Argentina) 40.375,080 513,26

Mexbol (M xic) 43.473,070 -172,04

Nasdaq 100 7.736,206 -1,85

Nasdaq Comp. 8.040,400 -10,94

Nikkei 225 21.258,640 -204,22

S&P 500 2.952,650 -1,53

Stoxx 50 3.179,290 -14,29

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 100,300 100,30 103,10 -2,40 -2,34 35,72

ACERINOX 8,810 8,77 8,88 0,02 0,18 5,45

ACS CONST. 38,040 38,04 38,83 -0,50 -1,30 12,44

AENA 175,100 174,75 178,10 -1,40 -0,79 28,99

AMADEUS IT 69,580 69,16 70,46 -0,08 -0,11 14,37

ARCEL.MITTAL 15,216 15,09 15,43 -0,10 -0,65 -16,30

B. SABADELL 0,902 0,89 0,93 -0,01 -0,60 -9,87

BANKIA 2,045 2,04 2,10 -0,00 -0,15 -20,12

BANKINTER 5,950 5,88 6,03 0,05 0,85 -15,22

BBVA 4,918 4,89 5,01 -0,02 -0,44 6,08

CAIXABANK 2,464 2,45 2,51 -0,01 -0,44 -22,12

CELLNEX TELECOM 33,930 33,28 34,02 0,68 2,05 60,92

CIE AUTOMOT. 24,960 24,62 24,96 0,18 0,73 16,42

ENAGAS 25,290 24,50 25,29 0,75 3,06 7,12

ENCE 3,834 3,61 3,86 0,23 6,26 -30,10

ENDESA 23,770 23,58 23,84 0,18 0,76 18,08

FERROVIAL 22,250 22,25 22,62 -0,23 -1,02 25,74

GRIFOLS 24,710 24,59 24,85 -0,09 -0,36 7,90

IBERDROLA 8,950 8,91 9,00 0,05 0,52 27,53

INDITEX 25,470 25,01 25,47 0,54 2,17 13,96

INDRA A 8,790 8,70 8,88 -0,05 -0,57 6,74

INM.COLONIAL 10,220 10,14 10,29 -0,02 -0,20 25,63

INT.AIRL.GRP 5,154 5,08 5,18 0,04 0,70 -25,52

MAPFRE 2,627 2,60 2,66 0,01 0,29 13,23

MEDIASET ESP 6,624 6,61 6,84 -0,14 -2,13 20,66

MELIA HOTELS 8,170 8,14 8,24 0,00 0,00 -0,49

MERLIN PROP. 12,360 12,23 12,36 0,12 0,98 15,54

NATURGY 25,330 25,18 25,38 0,13 0,52 13,79

RED ELE.CORP 19,845 19,39 19,84 0,47 2,43 1,80

REPSOL 14,075 13,87 14,08 0,20 1,48 -0,04

SANTANDER 4,000 3,98 4,08 -0,01 -0,34 0,69

SIEMENS GAMESA 15,325 15,24 15,60 -0,18 -1,16 44,03

TEC.REUNIDAS 23,440 23,44 24,08 -0,20 -0,85 9,84

TELEF NICA 7,264 7,25 7,37 -0,06 -0,81 -1,02

VISCOFAN 45,740 45,44 45,94 0,24 0,53 -4,95

Divises
Preu Var.% 

$ EU 1,134 0,42

en 121,910 -0,61

0,893 -0,40

Franc u 1,109 -0,06

Corona ueca 10,636 -0,01

$ 1,499 -0,66

$ 1,638 -0,40

Petroli

Brent 21 d s 65,10

Metalls

Or 1.394,2

CARLES BLAYA

La presidenta té per personalitzar el seu despatx de Can Jorba, que encara no ha estrenat
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