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LA SETMANA

n Caixa d’Enginyers i Es-
adecreapolis han signat
un conveni per impulsar

el creixement d’empreses resi-
dents al centre d’innovació de
Sant Cugat. La caixa també ha
presentat la seva nova fundació
per vehicular temes socials.

n p Un jutge ha embargat
una finca d’Alacant a
Nueva Rumasa, per la

denúncia per part del grup balear
Radó d’impagament parcial de
dos hotels. Segons la demanda, la
família Ruiz Mateos els deu 53
milions d’euros.

pn Mango està a punt de co-
mençar a urbanitzar el
seu futur parc logístic i

d’oci a Lliçà d’Amunt, unes obres
que duraran cinc anys. La firma va
comprar 1,2 milions de metres
quadrats fa una dècada i en va cedir
294.000 a l’Ajuntament vallesà.

n

COTITZA A L’ALÇA
Isak Andic
President de Mango

COTITZA A L’ALÇA
Joan Cavallé
Director general de Caixa d’Enginyers

COTITZA A LA BAIXA
José María Ruiz Mateos
President de Nueva Rumasa

a professora An-
gela Merkel ha vi-
sitat Madrid i, lli-
breta vermella en
mà, ha anat ano-

tant aquells progressos que
el seu alumne amb risc de
repetir curs -de ser resca-
tat, vaja- li ha presentat.
Així, l’estudiant Zapatero
es trobarà amb una nota
per als pares de l’estil:
“Progressa adequada-
ment, però encara es dis-
treu molt a classe”. Pro-
gressa, segons la cancelle-
ra, perquè, ja que Alema-
nya es veu a venir una nova
despesa per ampliar el fons
de rescat, com a mínim
l’Estat espanyol ha anat
traient les tisores en temes
ara retardar l’edat de jubi-

L
lació, vincular els salaris a
la competitivitat, contro-
lar el dèficit o redissenyar
el sistema bancari. Merkel
ho té clar. “Espanya ha fet
els deures” en forma de re-
formes. I, el millor de tot,
amb el suport de sindicats i
patronals, que això no pas-
sa cada dia. Zapatero, tot
cofoi amb el seu 5 pelat, ha
demanat a la professora
Merkel que continuï sent
“el suport fonamental” de
la moneda única. I és que
mentre l’alumne espanyol
es passava el dia al pati
construint castells de sorra
-i especulant amb ells amb
els altres nens, abans de
veure com se li enfonsa-
ven-, la formigueta alema-
nya va iniciar reformes

abans, i abans està sortint
de la crisi.

Merkel va aterrar a la ca-
pital espanyola per partici-
par en la 23a cimera hispa-
noalemanya (això té nom
de cotxe antic) un dia des-
prés de signar-se la refor-
ma del sistema de pensions
(que sí, que fins als 67, no
cal anar-ho recordant),
una de les principals exi-
gències dels teutons (per-
dó), que fa anys que trans-
fereixen diners als fons eu-
ropeus, mentre que Espa-
nya n’ha estat rebent men-
tre presumia d’economia
emergent.

La que comença a treure
el cap, tímidament, és
l’economia catalana, que el
darrer trimestre del 2010

va créixer un 0,2%. En tot
el 2010, el PIB català pre-
senta una variació del
-0,2%, negativa però mi-
llor del que deien algunes
previsions. I tot gràcies a la
millora de l’activitat, tot i
que això encara no es tras-
llada a la creació neta de
llocs de treball.

A casa nostra hi ha qui va
per feina, com és l’escola de
negocis Esade, que ha esta-
blert una aliança amb la de
Georgetown. Quan l’actual
directora general de l’es-
cola, Eugènia Bieto, va
prendre possessió del càr-
rec, va anunciar tres països
amb què volia treballar per
a l’expansió internacional
d’Esade: els Estats Units, el
Brasil i l’Índia. I el primer
pas és amb Georgetown,
una aliança que vol dotar
els directius d’eines amb
vocació global. Paral·lela-
ment, les nou universitats
de Catalunya també han fet
un pas important creant
una xarxa per fomentar
l’emprenedoria, liderada
per la UB a través de la Fun-
dació Bosch i Gimpera.

Una de les sorpreses de la
setmana ha estat la dimis-
sió de Fernando Casado
com a president de Catalu-
nya Caixa, tres mesos des-
prés d’assumir el càrrec. La
raó que ha transcendit és
que demanava cobrar
600.000 euros anuals, el
triple del seu salari, ba-
sant-se en un pacte amb

l’anterior conseller d’Eco-
nomia, Antoni Castells.
Una demanda, però, arris-
cada en ple procés de
transformació de l’entitat
en banc i després d’apro-
var-se retallades salarials i
eliminació de llocs de tre-
ball. L’actual director ge-
neral, Adolf Todó, pot aca-
bar ocupant el càrrec.

En l’àmbit empresarial
català, dues companyies
històriques de components
per a l’automoció viuen
mals moments. D’una ban-
da, Estampaciones Saba-
dell (Essa) ha anunciat que
vol retallar gairebé un cen-
tenar dels 456 empleats de
Palau-solità i Plegamans (a
tocar de Yamaha que ja va
dir que tancava la parade-
ta). Els sindicats recorden
que Essa ha tingut diversos
ERO els darrers anys. I per
l’altra, Valeo, que ha pre-
sentat un expedient per a
70 dels 430 treballadors a
Martorelles, ja que la firma
vol deslocalitzar producció
a Saragossa, però el comitè
tem que sigui el primer pas
per tancar.

Gas Natural Fenosa tam-
bé ha presentat un pla
d’expansió a les Balears, on
preveu tenir 10.000 clients
d’electricitat en el segment
pimes d’aquí a 2014. La ga-
sista ha signat un acord
amb Pimeb, que engloba
federacions de petites i
mitjanes empreses de Ma-
llorca, Menorca i Eivissa.

La professora Merkel ha revisat els deures de l’alumne que semblava
condemnat a repetir curs, Zapatero, i li ha posat un aprovat justet,
però suficient per no haver de pensar a rescatar-lo. Per Jordi Torrents

EL CINC PELAT
DE L’ANGELA

Alemanya, que es veu a
venir una nova despesa
per ampliar el fons de
rescat, veu com l’Estat
espanyol ha anat traient
les tisores en temes com
el retard de l’edat de
jubilació, controlar el
dèficit o redissenyar el
sistema bancari. Merkel
ho té clar. “Espanya ha
fet els deures” en forma
de reformes

A la dreta, la cancellera
Angela Merkel i el president
Rodríguez Zapatero als
jardins de la Moncloa. Al mig,
la directora general d’Esade,
Eugènia Bieto, i el president
de Catalunya Caixa,
Fernando Casado, que ha
anunciat la dimissió. A
l’esquerra, el president
executiu de Gas Natural
Fenosa, Salvador Gabarró.
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