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LA SETMANA
COTITZA A LA BAIXA

COTITZA A L’ALÇA

COTITZA A L’ALÇA
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Expresident de Caixa Girona
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President de MRW
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La conselleria de Justícia
ha obert una investigació
sobre la Fundació de Caixa Girona arran de l’acta aixecada
per la direcció de Política Financera i Assegurances de la Generalitat
que apuntava anomalies en l’obra
social i en la compra d’obres d’art.
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La companyia de missatgeria afronta amb
optimisme aquest any a
pesar de la crisi i el seu president
ha confirmat aquesta setmana
que tenen previst batre el record
d’inversions aquest 2010 amb un
ull posat a Llatinoamèrica.

EL FEIXUC PES
INDUSTRIAL
La forta caiguda de l’activitat industrial va castigar especialment les
comarques centrals durant el 2009, segons es desprèn de l’Anuari
Econòmic Comarcal de CatalunyaCaixa. Per Berta Roig
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l 2009 va ser un
any per oblidar
en tots els sectors
i tots els territoris, però sempre
hi ha matisos, i tal com es
desprèn de l’Anuari Econòmic Comarcal 2010 de
Catalunya Caixa, al vagó de
cua tornen a destacar les
comarques centrals. Amb
una caiguda del VAB (valor
afegit brut) del 5,9% –la
mitjana a tot Catalunya va
ser d’un -4,1%–, aquests
territoris van resultar especialment perjudicats per
la forta recessió industrial
(-15,2%). També va ser important
l’impacte
en
aquesta àrea de la caiguda
de l’activitat constructora
(-7,3%).

A l’altra cara de la moneda, l’anuari destaca la major fortalesa de les comarques de muntanya i les del
pla de Lleida, que es van
deixar un 2% i un 2,1% respectivament en el seu VAB
per al conjunt del 2009.
L’eix gironí també es va
salvar de les caigudes en picat (-3,3%), mentre que els
efectes de la crisi també van
ser especialment virulents
a les comarques del Camp
de Tarragona (-4,2%), les
Terres de l’Ebre (-4%) i
l’eix metropolità (-4,3%).
Si s’analitza comarca a
comarca, els resultats són
especialment durs per a la
Ribera d’Ebre (-9,3%) i la
Conca de Barberà (-8,1%),
castigades també per la in-

dústria i la construcció. En
canvi, el Pallars Jussà
(1,1%) i la Noguera (-0,9%)
van ser les úniques comarques amb una evolució positiva del VAB el 2009, gràcies a una estructura industrial més esbiaixada envers el sector energètic o
alimentari.
El 2009 tanca una dècada
que, malgrat la crisi, el director de l’estudi, Josep
Oliver, qualifica de “ben
aprofitada”. En deu anys,
l’economia catalana ha
acumulat un creixement
del 16,1% de mitjana. El repartiment d’aquest creixement és més favorable a les
comarques gironines i a la
franja de ponent i sud del
país. L’àrea metropolitana
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CEO de Roca i pres. Fundació We Are Water

La presentació de
l’anuari coincideix amb
l’oficialització de la
marca de la fusió entre
Caixa Catalunya, Caixa
Tarragona i Caixa
Manresa: Catalunya
Caixa, amb què es tanca
un procés de quatre
mesos d’incògnites i
s’aposta definitivament
per mantenir la paraula
‘Catalunya’ a l’ensenya

n

La firma de sanitaris Roca ha posat en marxa la
Fundació We Are Water,
amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius de la manca de recursos hídrics i de sensibilització
de la població envers aquests problemes.

de Barcelona i les comarques centrals han perdut
protagonisme en el dinamisme econòmic com a
conseqüència del major pes
de la indústria i, especialment, de les activitats en
reconversió.
Pensant en els pròxims
anys, Oliver va avançar que
s’esperen taxes de creixement més modestes. Quant
al gran repte de l’ocupació,
seran els serveis els que
hauran de donar la talla.
Dels 170.000 llocs perduts a
la indústria només se’n recuperarà el 70%, segons va
predir Oliver, informa
Francesc Muñoz.
La presentació de l’anuari
coincideix amb l’oficialització de la marca definitiva
que aplega la fusió entre
Caixa Catalunya, Caixa
Tarragona i Caixa Manresa:
Catalunya Caixa, amb què
es tanca un procés de quatre mesos d’incògnites i
s’aposta
definitivament
per mantenir la paraula
‘Catalunya’ a l’ensenya.
Ara l’entitat calcula que
trigarà fins a un any a renovar la imatge corporativa
de tota la seva xarxa.
Aquesta setmana també
s’ha formalitzat la SIP o fusió freda encapçalada per
Caja Madrid, en què participa la catalana Caixa Laietana amb l’aprovació de les
juntes de les sis entitats que
hi participen. Falta ara només el vot favorable dels

respectius governs autonòmics. També La Caixa i
Caixa Girona han aprovat
aquest dijous la seva unió a
través d’una fusió per absorció de la primera sobre
la segona, i que es preveu
tenir finalitzada el proper 1
de gener. I finalment, Caixa
Penedès també ha donat
llum verda a la seva integració en la SIP Mare Nostrum junt amb Caja Granada, Sa Nostra i Caja Murcia.
Menys clares estan les aigües a les patronals. Mentre a la CEOE creixen els
crítics amb la permanència
de Gerardo Díaz Ferrán a la
presidència –tot i que, sorprenentment, el president
va aconseguir salvar la junta directiva sense gaires
problemes–, a Foment del
Treball es consolida l’opció
d’una candidatura alternativa a la de Joan Rosell
que seria comandada pel
president d’Irestal, Joaquim Boixareu, i amb el
president de la Cecot, Antoni Abad, com a principal
aliat.
També una mica revoltat
està l’ambient a Aigües de
Sabadell. La Generalitat
suspenia la cotització de la
firma aquest dimecres després que la companyia
aprovés el repartiment de
8,8 milions d’euros en dividends per contrarestar
l’opa d’Agbar. Aquesta, al
seu temps, ha rebaixat un
6% la seva oferta inicial.

Aquesta setmana les
diferents caixes catalanes
han fet un pas definitiu en
l’aprovació dels diferents
processos de fusió que
protagonitzen. A l’esquerra,
imatges de les juntes
celebrades per La Caixa,
Caixa Laietana i Caixa
Penedès, i de la presentació
de la nova marca Catalunya
Caixa. L’ECONÒMIC
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