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LA SETMANA
COTITZA A LA BAIXA

COTITZA A L’ALÇA

COTITZA A L’ALÇA

Joaquim Nadal

Joaquim Coello

Emili Rousaud

p

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

p

Generalitat i sindicats
han pactat aquesta setmana els serveis mínims
de cara a la propera vaga general
del 29-S. Lamentablement a Catalunya només hi haurà transport
públic (un 25%) en hores punta. El
caos està servit.

n

President d’Applus+

n

El nou president d’Applus+ tanca una setmana
excepcional. No només
ha estrenat càrrec, sinó que juntament amb Idiada Applus+ ha
presentat al saló de Hannover un
nou prototip de vehicle elèctric
d’ús urbà.

PATRONAL
EN MOVIMENT
El conseller delegat d’Irestal, Joaquim Boixareu ha presentat la seva
candidatura per presidir Foment del Treball, amb el suport de sectors
clau com el metall i el químic. La lluita està servida. Per Berta Roig

D

e sempre s’ha
sabut que a les
patronals
moure un sol
quadre de la
paret ja és complicat, així
que estar davant d’unes
eleccions amb més d’una
candidatura és quasi un fenomen paranormal. Per això no resulta estrany que la
presentació de la candidatura Foment Futur, encapçalada pel conseller delegat
d’Irestal i expresident de
Femcat, Joaquim Boixareu,
per disputar la presidència
de Foment del Treball a
Joan Rosell hagi revoltat les
tranquil·les aigües empresarials.
Boixareu té el suport de
pesos importants dins l’or-

ganització, com són el sector del metall i de la química a través del president de
la UPM, Antoni Marsal, i
del president de Fedequim,
Antoni Zabalza. La candidatura també compta amb
els noms de Carles Sumarroca (Comsa-Emte) i Bernat Gómez (Gremi d’indústries gràfiques).
L’objectiu de Foment Futur, expliquen els seus impulsors, és renovar la patronal fent-la més participativa, transparent i independent davant l’administració. “El president de Foment ha estat 15 anys al
càrrec i ha fet coses positives i coses no tan positives,
però pensem que ha arribat
el final de la seva etapa”, ha

dit Boixareu. En canvi, els
membres de la candidatura
Foment Futur han expressat la seva disposició a donar suport a una eventual
candidatura de Rosell a la
presidència de la CEOE. De
fet, un dels principals retrets que fan a l’actual president de Foment és la
manca d’una acció decidida per demanar la dimissió
de Gerardo Díaz Ferrán al
capdavant de la patronal
espanyola. “Aquest és un
exemple claríssim de gestió
insatisfactòria”, ha dit Zabalza.
Qui no s’ha sumat finalment a la candidatura alternativa és el president de
la Cecot, Antoni Abad, que
ha reclamat una estratègia

n

Director general de Factorenergia

Qui sembla que ho
tindrà bastant més fàcil
és el president de
Pimec, Josep González,
que de moment no
tindrà competència a
les eleccions que ha
convocat per al 2 de
novembre

n

L’empresa
elèctrica
Factorenergia
preveu
multiplicar per cinc la
seva facturació en els propers tres
anys, fins als 600 milions d’euros,
i esdevenir la companyia referent
per al sector d’empreses amb una
quota de mercat del 2,5%.

de “renovació des de la
unitat”. A partir d’ara comença una carrera a contrarellotge —les eleccions
són el 18 d’octubre— per
guanyar suports, mentre
que Zabalza explicava que
l’opció d’un pacte unitari
és ara com ara “remota”.
Qui sembla que ho tindrà
bastant més fàcil és el president de Pimec, Josep
González, que de moment
no tindrà competència a les
eleccions que ha convocat
per al 2 de novembre. Seria
el sisè mandat al capdavant
de la patronal de pimes, a
pesar que en alguna ocasió
González havia afirmat que
arribava el moment per
donar el relleu. Segons el
president de Pimec han estat els propis empresaris el
qui han demanat que segueixi al capdavant de la
patronal en aquest context
de crisi.
Qui no ha rebut tants
missatges positius aquesta
setmana ha estat el responsable d’Universitats, Josep
Huguet. A les denúncies
que ja recollia L’Econòmic
dissabte passat sobre el
deute acumulat per les universitats, aquesta setmana
el rector de la UPC, Antoni
Giró, i la rectora de la UAB,
Anna Ripoll, han afegit els
seus greuges respecte de la
part de finançament per
objectius que la Generalitat
no els està pagant.
Tampoc ho han posat fà-

cil al president del govern
espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que aquesta setmana es reunia a Nova York amb la flor i nata de
Wall Street per mirar de
convèncer-los de la solvència de l’economia espanyola. Quasi paral·lelament el president espanyol defensava davant
l’ONU l’oportunitat d’imposar una taxa per a les
transaccions financeres,
una opció que, per cert, el
director general de la Fundació de les Caixes d’Estalvi (Funcas), Victorio Valle,
titllava d’“imbecil·litat”.
Tot això en la setmana
prèvia al 29-S, en la qual
s’han pactat els serveis
mínims —a Catalunya serà
molt més difícil moure’s
durant tot el dia—, i en la
qual els sindicats han
aconseguit un gest del govern amb l’anunci d’una
nova pujada de l’IRPF a les
rendes més altes. L’altre
anunci de la setmana que
tocarà les butxaques —i
aquest cop la de tots— és la
nova pujada en el rebut de
la llum un 4,8% a partir
d’octubre.
Més optimisme es desprèn de l’anunci de Nissan
que contractarà 138 persones més per ampliar la
producció.
L’empresa
també ha avançat als sindicats que la planta de Barcelona aspira a un nou model del grup.

Joaquim Boixareu, Carles
Sumarroca, Antoni Marsal,
Bernat Gómez i Antoni
Zabalza han presentat la
candidatura Fonent Futur
(dreta) que disputarà la
presidència a Joan Rosell.
Qui no s’ha afegit és el
president de la Cecot
(esquerra). Josep González
no tindrà competència a les
eleccions a Pimec. L’ECONÒMIC
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