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ECONOMIA

L’equip tècnic de l’empresa Ma-
sats SA, de Sant Salvador de 
Guardiola, va ser guardonat anit
amb el  è Premi Guillem Catà
dels Enginyers Industrials de la Ca-
talunya Central  «pel disseny, des-
envolupament i fabricació d’in-
novadors sistemes d’accés, per
vehicles de transport col·lectiu de
persones». 

El veredicte el va decidir un ju-
rat (que es va reunir ahir a Man-
resa) presidit per Mireia Fèlix, pre-
sidenta de la Demarcació de la Ca-
talunya Central del Col·legi d'En-
ginyers Industrials de Catalunya,
i constituït pels enginyers del ter-
ritori central Eduard Ruiz, Jaume
Torruella, Jordi Giralt i  Josep Co-
lomer; Pere Casals, president de la
Cambra de Comerç de Manresa;
Joaquim Feixas, en representació
de la delegació d’Osona de la
Cambra de Barcelona; Blai Paco
Sánchez, president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia; i Joan Cortina
president d’Avinent.
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L’equip tècnic de
Masats guanya
el 36è Premi
Guillem Catà
dels enginyers

Unes  persones, segons els
organitzadors, es van manifestar
ahir al vespre pels carrers de Mar-
torell per reclamar al govern cen-
tral que ajudi a garantir els llocs de
treball a la planta d'Inovyn-Solvay
després de la seva exclusió de les
subhastes d'interrompibilitat elèc-
trica per al  i . La marxa,
en la qual van participar treballa-
dors de l'empresa i representants
sindicals i polítics, va transcórrer
darrere d'una pancarta amb el
lema «Per la defensa dels llocs de
treball». El president del comitè
d'empresa, Jordi Calvo, va lamen-
tar que el govern mantingui les
«portes tancades» a buscar una so-
lució per a la planta, i va conCar
que un canvi de govern el  de de-
sembre ajudi a revertir la situació.
En aquest sentit, va aplaudir el po-
sicionament del líder del PSOE, Pe-
dro Sánchez, i va conCar que la res-
ta de formacions es posicionin en
la mateixa direcció. Ahir van ser
presenta a la manifestació el por-
taveu d'ERC al Congrés, Joan Tar-
dà, i Joan Coscubiela, de Catalunya
Sí que es Pot, a més de diputats del
PSC i el secretari general d'UGT, Jo-
sep Maria Àlvarez.
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500 persones
es manifesten
a Martorell
contra la crisi
d’Inovyn- Solvay

L’economista José María Gay de
Liébana va assegurar ahir a UMan-
resa que el model d’Europa està
«exhaurit»i que això es tradueix en
una situació d’estancament que
contrasta amb el creixement eco-
nòmic d’altres països.

Per a l’economista, que ahir va
assistir a la presentació del llibre In-
troducció a la macroeconomia,
del doctor manresà i professor
dels estudis d’ADE, Jordi Franch,
no és cert que l’economia espa-
nyola s’estigui recuperant, tal com
asseguren des del govern estatal.
L’atur, els alts nivells de dèCcit i
deute públic, el futur incert de les
pensions i el moment polític de-
mostren que la situació econòmi-
ca no té tendència a millorar, va
aCrmar. 

Gay de Liébana atribueix els
bons resultats de l’economia es-
panyola d’aquest any  a factors
externs, que res tindrien a veure
amb les polítiques governamen-
tals. Entre aquests factors hi ha la
política monetària del BCE, la de-
preciació de l’euro, la disminució
del preu del petroli i les situa-
cions de conDicte que viu el Me-
diterrani. L’economista va asse-
gurar que si aquest any hi ha ha-
gut un repunt del consum ha estat
perquè «la gent Cns ara tenia una
frustració tremenda de no poder
gastar res», però va advertir que els

factors que han afavorit l’economia
no es repetiran l’any que ve.

Gay de Liébana va voler de-
mostrar amb el suport de dades
que el model europeu ha fet falli-
da, i que hi ha una tendència con-
tinuada a l’increment del deute pú-
blic a tots els països. 

Pel que fa a la situació estatal, va
assenyalar indicadors negatius
com ara un salari mínim inter-
professional que s’acosta més al
dels països de l’Est que al dels
països amb els quals Espanya es
vol emmirallar. També el descens
dels ingressos mitjans per any i per
llar o la despesa mitjana per llar,

que també ha experimentat una
baixada.

Gay de Liébana va ser espe-
cialment crític amb l’increment del
deute del sector públic. Un incre-
ment que no es correspon a l’esforç
de reducció del deute que han fet
les empreses i les famílies. Això im-
plica, va dir, que els propers anys
«haurem de treballar per donar di-

ners a l’estat i per pagar el deute
públic», situació que va deCnir
com a «sovietització».

Nou volum d’Edicions FUB
Abans de la intervenció de Liéba-
na, Jordi Franch va fer una breu
ressenya del seu nou llibre Intro-
ducció a la macroeconomia, que
ofereix una visió sistèmica de la
macroeconomia, acosta a les di-
verses teories que conformen
aquesta disciplina, explica els er-
rors comesos per la macroeco-
nomia dominant a partir d’exem-
ples de la realitat econòmica del
moment i proposa alternatives de
millora en aquest àmbit. La pu-
blicació parteix del convenciment
que la macroeconomia i el key-
nesianisme han esdevingut els
principals justiCcants de les polí-
tiques econòmiques dels governs
i que han motivat canvis tant en el
contingut com en el mètode de l’e-
conomia.

Amb Introducció a la macroe-
conomia, Edicions FUB afegeix
un segon volum a la col·lecció
Expertia, iniciada amb la publica-
ció de Manual de accidentes de
múltiples víctimas y catástrofes,
coordinat per Susana Simó, pro-
fessora del Màster d’Emergències
Extrahospitalàries del Campus
Manresa del Centre Internacional
de Formació Contínua de la UVic-
UCC. 
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Gay de Liébana argumenta a Manresa
que el model d’Europa està «exhaurit»

L’economista va presentar a la FUB el nou llibre de Jordi Franch, «Introducció a la macroeconomia»
�

José María Gay de Liébana, ahir a la FUB

FUB

L’economista afirma que
no és cert que l’economia
espanyola ja estigui en
procés de recuperació

El teatre Conservatori va acollir
ahir al matí la jornada inicial de la
dotzena edició del programa man-
resà Idees Joves per fomentar l’em-
prenedoria entre els estudiants.
Més de tres-cents alumnes perta-
nyents als centres educatius de
l’Escola Joviat, La Salle, els Instituts
de Lluís Peguera, Guillem Catà, Cal
Gravat i Lacetània, i les Escoles
d’Art i Agrària, van omplir la platea
del recinte.

Després de la benvinguda a
càrrec de la conductora de l’acte,
Sílvia Cubo, representant de la
AIJEC (Associació de Joves Em-
prenedors de la CatalunyaCen-
tral), la regidora de Promoció Eco-
nòmica i Comerç de l’Ajuntament
de Manresa, Àuria Caus, va expli-
car les línies principals del nou
concurs i va animar els alumnes
perquè hi participin i s’engres-
quin a crear i pensar idees i pro-
jectes d’empresa per esdevenir

emprenedors.
Posteriorment, Sílvia Cubo va

presentar quatre joves emprene-
dors que han portat a terme ini-
ciatives empresarials d’èxit: Roger
Codina, soci cofundador de la Co-
operativa Fent País; Jordi Millán, de
l’empresa Gintonic.cat; i David

Bacardit i Pablo Testa, de Manre-
sa Teatre Musical (MTM). Els em-
prenedors van explicar com va
sorgir la seva idea de negoci i com
la van dur a terme, emfatitzant la
diCcultat de trobar els recursos
inicials, el seu periple per acon-
seguir totes les llicències admi-

nistratives necessàries i també la
seva política de difusió per donar-
se a conèixer, així com els plans de
consolidació i de creixement. Des-
prés es va obrir un torn de pre-
guntes i els emprenedors van re-
soldre dubtes dels estudiants.

Els alumnes que vulguin parti-
cipar al concurs tenen temps Cns
al proper  d’abril. L’edició d’en-
guany és la primera que engloba-
rà centres educatius de la comar-
ca que no estan ubicats a la ciutat
de Manresa, com és el cas de l’IES
Llobregat de Sallent, que hi pren-
drà part per primera vegada. El lloc
de presentació dels treballs serà el
mateix centre educatiu on estigui
matriculat l’alumne; a l’ajunta-
ment de Manresa (plaça Major,)
o al Centre de Desenvolupament
Empresarial-CEDEM-, al Palau
Firal de Manresa. 

L’acte Cnal amb el lliurament de
premis als projectes guanyadors se
celebrarà el proper mes de juny. 
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Més de 300 alumnes participen en la jornada
inicial del dotzè Idees Joves de Manresa

Els alumnes de centres manresans i bagencs tenen temps fins al 29 d’abril per presentar treballs
�

Un moment de la presentació, ahir, del programa d’emprenedoria
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