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La Cambra de Manresa programa
una jornada sobre el Brexit
Redacció 24.12.2019 | 20:11

La Cambra de Manresa ha organitzat per al proper 15 de gener, de 9.00 a 14.00 hores, una jornada

titulada «El Brexit, estructurar un nou començament». La jornada anirà a càrrec d'Albert Garcia, i la

inscripció tindrà un preu de 90 euros.
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La jornada pretén «exposar i avaluar les expectatives d'una reforma en l'estructura en les vendes

internacionals amb el Regne Unit amb els seus estàndards de comunicació, a fi de facilitar la

identificació de la nova ideologia del 2020 en els lliuraments de mercaderies, tant des del punt de vista

de l'exportador com de l'importador». El programa es desenvoluparà amb una metodologia «orientada a

la pràctica», ja que el conferenciant alternarà «l'exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics

i simulacions i la dinàmica de grup» amb l'objectiu, avança l'entitat, d'«assegurar l'assoliment dels

coneixements i el desenvolupament de les competències». El curs s'adreça a directors, comandaments,

tècnics amb responsabilitat en la gestió d'operacions internacionals i personal de departaments

administratiu i logístic.
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Tot i que la demanda d’habitat-
ges s’ha moderat i el nombre d’o-
peracions formalitzades s’ha
alentit, Catalunya està entre les
comunitats autònomes que pre-
senten un volum de compraven-
des d’habitatges major per a
aquest any i el següent.  Segons un
estudi elaborat pel portal immo-
biliari Servihabitat, en acabar el
2019 s’estima que es superin les
98.000 transaccions, fet que supo-
sa un increment del 7,6%, i la pre-
visió per al 2020 és que augmentin
el 3,2%. 

Les dades dins de l’Estat espa-
nyol indiquen que en els últims
trimestres s’han superat les
130.000 compravendes d’habitat-
ge de forma consecutiva, fet que
no es produïa des del 2008. 

En aquest sentit, l’estudi estima
que les transaccions d’habitatges
s’incrementin el 6,1% al tanca-
ment d’aquest any 2019, i s’acon-
segueixin més de 623.000 opera-
cions a tot l’Estat. Aquesta ten-
dència a l’alça es mantindrà per al
2020, però més moderadament,
fins a les gairebé 650.000 transac-
cions, fet que suposa un augment
del 4%.

El bon ritme de la creació d’o-
cupació ha fet augmentar la ren-

da bruta que es dispona a les llars;
la concessió moderada de prés-
tecs per part de les entitats finan-
ceres, o el continuat interès inver-
sor en els immobles juntament
amb les elevades rendibilitats que
generen els lloguers, són els prin-
cipals factors que contribueixen
a l’impuls de la demanda en
aquest sector. 

En paral·lel, el preu de l’habi-
tatge a Catalunya continua aug-
mentant. Per a aquest final del
2019 s’espera un creixement del
6,4%, mentre que el 2020 serà en-
torn del 4%, aproximadament. La
situació de Barcelona i la seva
Àrea Metropolitana va cap a una
situació d’estabilització, deixant
enrere grans increments de preu.

En l’àmbit estatal els creixe-
ments en el preu de l’habitatge es
moderaran al voltant del 5,7%.
Aquesta tendència continuarà l’a-
ny vinent, amb un augment infe-
rior, concretament del 4,8%. En
aquest sentit, el valor mitjà de les
compravendes és més alt en la
Comunitat de Madrid, Balears i el
País Basc. 

EP BARCELONA

La compravenda d’habitatges a
Catalunya creix el 7,6% aquest 2019
El Principat és una de les comunitats amb més volum, amb gairebé 100.000 transaccions

ARXIU/OSCAR BAYONA

El mercat preveu un increment de les vendes d’habitatges del 3,2% l’any que ve

La Cambra de Manresa ha or-
ganitzat per al proper 15 de gener,
de 9.00 a 14.00 hores, una jornada
titulada «El Brexit, estructurar un
nou començament». La jornada
anirà a càrrec d’Albert Garcia, i la
inscripció tindrà un preu de 90
euros.

La jornada pretén «exposar i
avaluar les expectatives d’una re-
forma en l’estructura en les ven-
des internacionals amb el Regne
Unit amb els seus estàndards de
comunicació, a fi de facilitar la
identificació de la nova ideologia
del 2020 en els lliuraments de
mercaderies, tant des del punt de
vista de l’exportador com de l’im-
portador». El programa es desen-
voluparà amb una metodologia
«orientada a la pràctica», ja que el
conferenciant alternarà «l’exposi-
ció conceptual amb la resolució
de casos pràctics i simulacions i la
dinàmica de grup» amb l’objectiu,
avança l’entitat, d’«assegurar l’as-
soliment dels coneixements i el
desenvolupament de les compe-
tències».  El curs s’adreça a direc-
tors, comandaments, tècnics amb
responsabilitat en la gestió d’ope-
racions internacionals i personal
de departaments administratiu i
logístic. 

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de
Manresa programa
una jornada
sobre el Brexit

El Govern obrirà un expedient
sancionador a una cafeteria de
Pans&Company de l’estació de
Girona per «no atendre un client
pel seu origen», va assegurar el
conseller de Treball, Assumptes
Socials i Família de la Generalitat,
Chakir el Homrani, en una anota-
ció a Twitter.

«Intolerable! No atendre un
client pel seu origen es diu racis-
me. Des del Govern iniciem im-
mediatament un expedient san-
cionador a Pans&Company per
aquestes actituds», va defensar el
conseller. El Homrani va respon-
dre així a un vídeo difós a Twitter
per l’organització Espai Antiracis-
ta, en el qual la treballadora de
l’establiment es nega «a servir cafè
a persones joves racialitzades»,
segons diu l’entitat.

EP BARCELONA

Expedient
a una cafeteria
gironina per «no
atendre un client
pel seu origen»

Unió de Pagesos denuncia que,
malgrat el canvi de criteris en el
càlcul de valoració de les zones
afectades, la lluita dels ramaders
per cobrar les indemnitzacions
per la pèrdua de pastures per la
sequera, principalment de l’estiu
passat, encara no ha acabat. En
aquest sentit, el sindicat denuncia
irregularitats en els cobraments
de les assegurances ja que, men-

tre ramaders d’alguns punts del
territori rebran les compensa-
cions de les assegurances, els d’al-
tres punts igualment afectats, no.
Per això, el sindicat exigeix a Agro-
seguro que indemnitzi els rama-
ders de les zones amb la valoració
no corregida i que igualment han
patit pèrdues derivades de la se-
quera dels mesos de l’estiu passat.
Unes diferències que, amb la va-
loració feta pública recentment,
arriben a discriminar entre muni-
cipis veïns. 

En cas que no s’atenguin les se-
ves peticions i no s’aportin les ex-
plicacions demanades, el sindicat
reitera la seva voluntat de presen-
tar una demanda col·lectiva con-

tra Agroseguro. Una mesura que,
tot i que s’havia començat a tra-
mitar, havia quedat temporal-
ment descartada davant la volun-
tat de l’asseguradora i les adminis-
tracions estatals i autonòmiques
de desencallar la situació i garan-
tir el pagament als afectats.

La polèmica pel cobrament de
les indemnitzacions de pastures
ve de lluny. El setembre passat,
Unió de Pagesos, juntament amb
organitzacions d’Unió d’Unions,
va fer pública una queixa a Agro-
seguro, ENESA i al departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació perquè l’empresa a la
qual es va encarregar la determi-
nació de les afectacions per pèr-

dua de pastures va emprar una
metodologia incorrecta. Com a
conseqüència d’això, molts rama-
ders no van poder resultar indem-
nitzables tot i haver patit una greu
sequera durant els mesos d’estiu
que els va obligar a baixar els ani-
mals de pastura abans d’hora, no
poder emmagatzemar farratge
per a l’hivern i, a més a més, ha-
ver-lo de comprar més car del que
és habitual per la seva escassetat.

Fruit de les queixes de sindicats
i productors, ENESA va encarre-
gar un estudi paral·lel i va detectar
l’error pel qual no s’havien consi-
derat inicialment les pèrdues de
pastures com a indemnitzables.
Una correcció, però, incompleta.

ACN LA SEU D’URGELL

UP exigeix a Agroseguro objectivitat en les
indemnitzacions per pèrdua de pastures
El sindicat agrari
denuncia noves
irregularitats en 
el pagament als ramaders
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 Credit Suisse Securities ha
estat sancionat amb 6,5 milions
de dòlars (5,8 milions d’euros)
per l’Autoritat Reguladora del
Sector Financer dels Estats
Units per la defectuosa
supervisió de l’entitat 

Credit
Suisse

MULTA PER UNA
SUPERVISIÓ
DEFECTUOSA

EL SECTORLA DECISIÓLA SANCIÓ

Marcadors

 El ple de la DO Cava aprova
un pla «transcendental i sense
precedents» per incrementar
el prestigi i que permetrà als
cellerers indicar l’origen dels
seus respectius escumants a
l’etiqueta del producte

Cava
ELS CELLERS DE LA
DO CAVA PODRAN
INDICAR L’ORIGEN

 El Tribunal Suprem de l’Estat
de Nova York va desestimar
dilluns una regulació que
limitava les activitats dels
conductors de vehicles de
lloguer amb conductor (VTC)
d’Uber i Lyft

VTC
NOVA YORK NO

REGULARÀ
LIMITACIONS

EL MERCAT IMMOBILIARI CATALÀ Segons un estudi del portal immobiliari Servihabitat, s’estima que enguany
se superaran a Catalunya les 100.000 transaccions, i la previsió per al 2020 és que augmentin encara el 3,2%



La Cambra de Comerç de
Manresa afrontava el
mes de maig el seu pri-
mer procés electoral

després d’una dècada, i el saldava
amb l’elecció, per primera vegada
en la seva història, de l’elecció
d’una dona per a la presidència,
l’empresària manresana i exregi-
dora de l’Ajuntament de la capital
del Bages Sílvia Gratacós. El resul-
tat culminava un procés marcat
per diversos factors inusuals: el
llarg ajornament de les eleccions,
la introducció del vot electrònic i
la irrupció de l’independentisme
com a força empresarial, fet que
tindria el seu màxim exponent en
la Cambra de Barcelona, domina-
da ara per una candidatura im-
pulsada per l’ANC.

Les primeres eleccions came-
rals en una dècada arribaven des-
prés que la renovació de càrrecs,
que estava prevista inicialment
per al 2014, s’endarrerís per la in-
definició legal en què sobreviuen
aquestes entitats, mancades
d’una normativa autonòmica que
ara ja sembla definida per als pro-
pers mesos.

En els comicis, als quals eren
convocades totes les persones, fí-
siques o jurídiques, nacionals o
estrangeres, que exerceixin acti-
vitats comercials, industrials, de
serveis o navilieres dins aquesta
demarcació cameral, s’estrenava
un vot electrònic qüestionat per
alguns candidats en altres cam-
bres per les garanties antifrau que
oferia el sistema dissenyat per la

Generalitat. El Govern havia apro-
vat un decret per regir el procés
electoral, i que l’adaptava a la nova
composició del ple fixada per llei

i que incorporava les vocalies en
representació de les empreses
que fan la major aportació volun-
tària.  El decret introduïa el vot
electrònic per a l’elecció dels vo-
cals de sufragi dels electors, me-
sura amb què es buscava fer més
àgil el procés i fomentar el sufragi
en uns comicis que històricament
han tingut una participació míni-
ma. Amb tot, així va tornar a ser.

Si en les eleccions anteriors, el
2010, la participació a la Cambra
de Manresa va ser només de
l’1,8%, aquesta convocatòria, a la
qual  estaven convocades 9.132

persones físiques i jurídiques, es
va saldar amb tan sols 120 vots, ca-
torze dels quals emesos en la jor-
nada electrònica presencial orga-
nitzada a la seu de la Cambra el
dia pròpiament dit dels comicis,
el 8 de maig.

Tot i que inicialment es preveia
votar en sis epígrafs empresarials,
finalment només es va dirimir
una de les 27 cadires 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 registrats al territori ca-
meral. En la darrera setmana prè-

via a les eleccions, ja iniciat el pro-
cés de votació electrònica, onze
empreses van renunciar a la seva
candidatura, en la majoria dels
casos perquè en participar a les
eleccions amb diversos IAE ja te-
nien garantit un seient al ple. 

Tot i la manca de participació,
la Cambra escollia Sílvia Gratacós
nova presidenta de l’organisme,
una votació que no va tenir cap al-
ternativa.  Gratacós, que prenia el
relleu de Pere Casals després de
deu anys al càrrec, esdevenia així
la primera dona presidenta de la
composició de la Cambra de
Manresa amb més presència fe-
menina de la seva història, amb 12
dones dels 39 integrants del ple.
Al comitè executiu s’hi van incor-
porar tres dones, a més de Grata-
cós: Elvira Garcia,  Sílvia Cubo i
Gemma Rojas. En el ple cameral
anterior només hi figuraven dues
dones, cap de les quals integrava
el comitè executiu.

Gratacós  assumia el càrrec
amb la voluntat de mantenir el pa-
per de lobby empresarial, ben
conduït en el llarg mandat ante-
rior per Pere Casals, i va assegurar
que voldria treballar en aspectes
com la robotització i la indústria
4.0, l’adaptació del sector comer-
cial als serveis online, la promoció
del turisme al territori i l’aprofita-
ment del potencial dels centres
universitaris i empreses del sector
de la salut. Gratacós es va propo-
sar per «ajudar al creixement de
les empreses, formar els treballa-
dors i treballar per millorar les in-
fraestructures del territori».

CARLES BLAYA MANRESA

Una Cambra de Comerç amb veu de dona 
L’empresària i exregidora de l’Ajuntament de la capital del Bages Sílvia Gratacós es converteix en la primera dona que
presideix l’ens cameral manresà en les primeres eleccions a l’organisme, de nou amb poca participació, després d’una dècada
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Balanç del 2019: Economia

EL LOBBY EMPRESARIAL RENOVA ELS CÀRRECSDesprés de deu anys sense procés electoral per la indefinició legal en què viuen
les Cambres, el mes de maig es tornaven a posar les urnes a l’ens, que van atorgar un protagonisme més gran a les empresàries del territori

ARXIU/CARLES BLAYA

Pere Casals traspassa el testimoni de la presidència de la Cambra de Manresa a Sílvia Gratacós

Denso consolida el seu rol de
motor empresarial del territori

En plena ombra d’una nova re-
cessió que faci perillar la tímida
recuperació de l’economia real, la
planta santfruitosenca de la mul-
tinacional japonesa Denso s’ha
consolidat enguany com un ba-
luard de l’economia del territori.

La planta, especialitzada en la
fabricació de components elec-
trònics per al sector de l’automo-
ció, celebrava enguany haver estat
escollida la millor fàbrica del ge-
gant japonès amb un avenç relle-
vant respecte a les previsions que
havia elaborat. Denso Barcelona
ja ha arribat als 400 milions d’eu-
ros de facturació, una fita que el
2016 preveia per al 2020. A més, ja

ha sumat 1.100 empleats, 850 dels
quals són fixes. 

I el creixement va associat a un
increment de les inversions. Així,
si el 2015 n’anunciava per valor de
60 milions d’euros fins a enguany,
aquesta quantitat ja ha arribat
aquest 2019 als 80 milions. Aquest
any, la fàbrica ha aportat 20 mi-
lions d’euros més a consolidar la
seva renovació cap a la indústria
4.0, amb nova maquinària i pro-
cessos innovadors d’automatitza-
ció. I per al període 2015-2020 la
direcció manresana de la planta
anuncia que la inversió global po-
dria quantificar-se en 120 milions
d’euros. «Som en un moment his-
tòric», explicava enguany el seu

president, el manresà Josep Ma-
nel Giménez.

D’aquesta manera, la fàbrica,
que ha iniciat un procés d’apropa-
ment a la societat bagenca amb
diverses col·laboracions, espe-
cialment amb l’entorn universita-
ri local, ha remuntat posicions en-
guany després d’haver tocat fons
el 2009, en plena recessió, amb
una facturació de 188 milions
d’euros, que aquest 2019 ja dobla
de llarg.

Inaugurada el 1991, Denso Bar-
celona és l’única planta del grup
a Europa (on la multinacional té
45 centres productius, d’enginye-
ria i oficines de venda) especialit-
zada en la fabricació de compo-

nents electrònics, amb clients
com Toyota (grup del qual forma
part), Volvo, Mazda, Volkswagen,
BMW o Ford, entre d’altres. La
planta ja va ampliar el 2017 la seva

superfície de treball amb 13.000
metres quadrats més en una se-
gona nau, en la qual va imple-
mentar un pioner sistema a Cata-
lunya d’autogestió duanera.

CARLES BLAYA MANRESA

ARXIU/CARLES BLAYA

El president de la planta manresana, Josep Manel Giménez, a Denso

Les eleccions arribaven
marcades per factors inusuals:
el vot electrònic i la irrupció de
candidatures independentistes

Tot i el retard en la
convocatòria, la participació
va tornar a ser escassa, i
només es van aplegar 120 vots
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La 18a edició del Premi Simeó 
Selga del Rotary Club de Man-
resa-Bages ja té guanyador. Es 
tracta del Servei d’Acompanya-
ment en el Dol de la Catalunya 
central, una entitat del territori 
que gràcies al guardó crearà un 
grup adreçat a infants i adoles-
cents. El lliurament del premi tin-
drà lloc el diumenge 12 de gener 
del 2020 en el decurs de la Gala 
Simeó Selga que se celebrarà al 
Teatre Kursaal de Manresa a les 6 
de la tarda.
El Premi Simeó Selga és un guar-
dó que convoca el Rotary Club 
de Manresa-Bages per fer realitat 
projectes d’interès social impul-
sats per entitats i associacions 
de la comarca. La 18a edició del 
certamen ha comptat amb la par-
ticipació de deu entitats i associa-
cions que han presentat les seves 
propostes, totes de gran interès i 
qualitat. A més del projecte gua-
nyador, hi ha hagut dues propos-
tes socials, presentades per Creu 
Roja i la residència d’avis del barri 
de la Sagrada Família de Manresa; 
tres projectes vinculats al sector 
de la salut, presentats per Arans, 
l’Associació Asperger-TEA de la 
Catalunya Central i Manresa + 
Gran; dos projectes culturals, del 

Teatre els Carlins i els Tallers Mu-
sicals d’Avinyó; un d’esports, de 
la Fundació privada Foment del 
Bàsquet, i un del sector mediam-
biental presentat per l’ADF Pla de 
Bages.
El jurat, integrat per representants 
de diferents institucions del terri-
tori, es va reunir aquest dimarts 
davant de notari per fer les delibe-
racions i emetre el veredicte. 
El projecte guanyador consisteix 
en la creació i posada en marxa 
d’un grup de dol per acompanyar 
infants i adolescents que hagin 
perdut una persona estimada.
El premi estarà dotat amb els be-
neficis que es generin en la Gala 
Simeó Selga del dia 12 de gener al 
Teatre Kursaal que el Rotary Club 
de Manresa-Bages organitza con-
juntament amb l’Ajuntament de 
Manresa. Serà la segona gala en 
homenatge al pediatre i activista 
manresà Simeó Selga, que es va 
celebrar per primera vegada el ge-
ner passat com a relleu del Con-
cert de Reis. Enguany, es compta-
rà amb l’actuació d’un dels grans 
de la màgia com és el Mag Lari 
amb un espectacle sorprenent. 
Aquest prestigiós guardó que es 
concedeix cada any porta el nom 
del Dr. Simeó Selga Ubach, que 
va ser un dels manresans més 
destacats del segle XX i inicis del 
XXI. La seva llarga trajectòria i el 
compromís amb la família, les per-
sones, la llengua i el país, el van 
fer desplegar una intensa activitat 
en molt diversos àmbits, entre els 
quals la pediatria i l’assistència sa-
nitària, la pedagogia, la dinamit-
zació social i cultural, la política, 
les tradicions i el folklore, les arts i 
les lletres, la història i el patrimoni 
cultural. ●

L’economia de la comarca del 
Bages ha recuperat els valors 
anteriors a la crisi del 2008, 
però continua tenint una alta 
dependència del sector de l’au-
tomoció. Així ho mostra l’estudi 
elaborat per la Cambra de Co-
merç de Manresa amb el suport 
de l’Ajuntament que fa una ra-
diografia entre l’any 2013 i el 
2017.
El Bages manté el seu pes en 
el conjunt de Catalunya, repre-
sentant al voltant del 2 % del 
país tant en nombre d’empreses 
com en ocupació i valor afegit 
brut. L’any 2017 es consolida i 
accelera la recuperació que va 
iniciar el 2014.
Si es mira des de l’any 2013, es 
posa de manifest que el teixit 
econòmic del Bages és més di-
nàmic que el català, sobretot en 
termes de productivitat i d’ocu-
pació.
L’estudi mostra com continua 
sent una comarca industrial. Per 
la seva banda, la construcció 
confirma la tendència positiva 
i els serveis accentuen el crei-
xement, i es guanya dimensió 
empresarial després d’uns anys 
d’evolució negativa.
Pel que fa a la internacionalit-

zació, el 2017 va augmentar el 
nombre d’empreses exportado-
res, del 9,9 % al 10,6 %. Això 
fa que el Bages se situï per so-
bre del conjunt de Catalunya, 
que té un 10,1 % d’empreses 
exportadores.
Un dels elements que destaca 
de l’estudi és la forta concen-
tració de l’activitat productiva 
que presenten els sectors indus-
trials i algun sector dels serveis. 
En sectors com el dels serveis fi-
nancers, assegurances i lloguers 
arriba gairebé al 65 %; en el de 
l’energia, gas, aigua i reciclatge 
és del 63 % i supera el 50 % en 
el cas del cautxú, fusta i altres 
indústries. Amb uns nivells més 
baixos, però també superant el 
40 %, hi ha els sectors de mate-
rial de transport, químic i trans-
ports i comunicacions. Com a 
aspecte positiu, l’estudi destaca 
la millora de la situació finan-
cera de les empreses, prenent 
com a indicador la taxa d’en-
deutament que baixa del 61 % 
el 2008 al 48 % actual. Això 
demostra que han fet fortes 
correccions. No obstant això, 
encara hi ha un 25 % d’empre-
ses que tenen un endeutament 
per sobre del 80 %. ●
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L’economia del 
Bages se situa 
com abans del 2008
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