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GUANYA L’1% MÉS
EL 2013, 2.377
MILIONS D’EUROS

 El grup Inditex va aconseguir
un benefici net de 2.377
milions d'euros en el seu últim
exercici fiscal, l'1% més que
l'any anterior, mentre que les
seves vendes van créixer el 5%
i van sumar 16.72 milions

Rato
NOMENAT
CONSELLER DE
SERVIHABITAT

 Els expresidents de Bankia i
Repsol Rodrigo Rato i Alfonso
Cortina, respectivament, han
estat nomenats aquest mes
nous consellers de Servihabitat,
la immobiliària controlada per
TPG i CaixaBank
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Avui
ACCIÓ PRESENTA
EL PLA ÀFRICA
A MANRESA

EL MALESTAR DE LA PETITA I LA MITJANA EMPRESA 4 Havia de ser un acte apolític, però la reclamació
sobiranista s’hi va fer un lloc molt visible just al final, quan alguns dels participants van exhibir estelades i van
cridar a favor de la independència. El clam va obtenir ressò entre els assistents a la trobada empresarial

El «Diguem prou» de Pimec acaba
amb crits a favor de la independència
 1.400 empresaris participen en un acte contra les polítiques dels governs català i espanyol
ANDREU DALMAU/EFE

AGÈNCIES | BARCELONA

L'acte reivindicatiu «Diguem
prou» convocat per Pimec, que
ahir a la tarda va aplegar 1.400 empresaris i autònoms al Palau de
Congressos de Barcelona, va ﬁnalitzar amb crits massius a favor de
la independència, per sorpresa
del president de la patronal de la
petita i la mitjana empresa, Josep
González, i de la resta d’organitzadors. Algunes de les persones
que van començar els crits a favor
de la independència van desplegar
alguna estelada, cosa que va fer intervenir l'organització.
Josep González havia recordat
al principi de l'acte que la convocatòria era de naturalesa empresarial i havia advertit contra la
possibilitat que fos un acte polític.
El president de Pimec es va «desmarcar rotundament» dels crits del
ﬁnal de l'acte, que va lamentar.
González va demanar que aquest
fet no «desvirtuï» el contingut de la
plataforma de propostes. Entre
els assistents al «Diguem prou» hi
havia delegats del Centre Català de
Negocis i el seu president, Joan Canadell.
Malestar evidenciat
D’inici, l’acte, al qual van assistir un
centenar d’empresaris i autònoms
del territori central (en un bus llogat per a l’ocasió i en vehicles particulars), pretenia esdevenir un
clam d’empresaris, gremis, autònoms i associacions contra l'actuació dels governs espanyol i català en matèria econòmica i ﬁscal.
Tret del clam ﬁnal a favor de la independència, els moments de
més efervescència de l’acte van ser
quan els diferents ponents es van
referir a la corrupció política, als
impagaments de les administracions, als increments dels impostos i de les cotitzacions socials i al
tracte preferencial que rep el sector de la banca, que, tot i els ajuts
que ha rebut, no ha fet ﬂuir el
crèdit a les pimes, segons que denuncien els empresaris.
L'acte va servir per presentar el
Manifest de les pimes i dels autònoms, elaborat a partir de les més
de 300 propostes empresarials

Participants a l’acte d’ahir organitzat per Pimec al Palau de Congressos de Barcelona
PIMEC CATALUNYA CENTRAL

Alguns dels participants de la Catalunya Central a la protesta de Pimec

que ha rebut Pimec. Aquest document, aprovat pels assistents, es
farà arribar al govern central i al de
la Generalitat perquè «prenguin
consciència real que moltes de
les mesures aprovades darrerament alenteixen la sortida de la crisi, impedeixen generar ocupació i
frenen el progrés del nostre país»,
segons Pimec.
El manifest demana una política a favor de l' emprenedoria, una
normativa que afavoreixi el ﬂux del
crèdit cap a les pimes i una ﬁscalitat «proporcional a la dimensió de
les empreses», a més d’una reforma de l'IVA, l'IRPF i l'Impost de Societats per minimitzar les retencions i els pagaments a compte,
agilitzar les devolucions, afavorir

les inversions, impulsar l'ocupació
i evitar duplicitats administratives.
Josep González va ser l'encarregat d'obrir aquest acte empresarial, que va qualiﬁcar d'«històric», i va remarcar que encara que
es va celebrar a Catalunya, «representa i reﬂecteix el mateix sentiment de moltes empreses i associacions d'Espanya».
González va explicar que la crisi ha afectat de forma especialment
intensa el col·lectiu que la seva patronal representa, com ho demostra el fet que durant aquests últims set anys s'han perdut a Catalunya més de 65.000 pimes, 80.000
autònoms i 350.000 llocs de treball.
«Podem aﬁrmar que som el
segment de l'economia que més

ha patit i està patint la crisi», va
subratllar González, que va reprotxar que la classe política
s'hagi «omplert la boca» de paraules com pime i emprenedor i,
en la pràctica, hagi adoptat mesures que van en contra d'aquest
col·lectiu. «La falta de sensibilitat per part del sistema cap a les
pimes i autònoms és notòria», va
lamentar.
El president de Pimec va indicar que la falta de crèdit, la pujada de les cotitzacions, l'augment dels preus de l'energia, la
creixent pressió ﬁscal o les «contínues inspeccions» són alguns
dels problemes als quals ha de fer
front el sector i que en minven la
competitivitat. González va denunciar, en aquest sentit, que
els dirigents polítics «han incomplert de manera reiterada
les seves promeses electorals» i
s'han mostrat «més sensibles» als
grans «lobbies» i les «elits» que als
interessos de la «majoria silenciosa» que conformen pimes i
autònoms.
Per l'escenari del Palau de
Congressos de Barcelona van
passar diversos empresaris, que
van posar de manifest les ofenses
al teixit empresarial en àmbits
com el ﬁnançament, la ﬁscalitat,
el laboral o el de l'energia.

 La Generalitat presenta avui
al Palau Firal de Manresa el Pla
Àfrica, una estratègia que
desenvoluparà l’agència Acció
per impulsar les exportacions
de les empreses catalanes a
l’Àfrica subsahariana

Kadira inaugura
avui la seva
primera botiga
a Barcelona,
Ergonomika
CARLES BLAYA | MANRESA

La botiga bagenca de mobiliari
i decoració Kadira inaugura aquest
vespre el seu segon establiment, el
primer a la capital catalana, Ergonomika. En 200 metres quadrats,
ubicats al número 43 del carrer París, la nova botiga (que va obrir portes ja fa un mes) pretén oferir «solucions per seure com cal, en qualsevol tipus d’activitat d’oci o de feina», segons que ho presenta l’empresa amb seu a Sant Fruitós de
Bages. El nou establiment es divideix en set àrees temàtiques, en
què es poden trobar cadires i butaques per treballar davant una
pantalla, per relaxar-se, per a persones de mobilitat reduïda i per
gaudir de la gastronomia, en un
aprofundiment en la darrera especialització del grup Kadira. L'espai pretén proposar als seus clients
diverses activitats per ajudar-los a
millorar els seus hàbits a l'hora de
seure, des de degustacions i conferències ﬁns a un servei especial
de ﬁsioteràpia.

Ferrer presentarà
la nova gamma
de refrigerats
Ferrer Frescos
a Alimentaria
REDACCIÓ | MANRESA

L’empresa santpedorenca d'alimentació Ferrer presentarà a la ﬁra
Alimentaria de Barcelona, que se
celebrarà del 31 de març al 3 d’abril, Ferrer Frescos, la seva nova línia de productes refrigerats. La
gamma ja es va anar desenvolupant al llarg del 2013, amb una distribució inicial molt centrada en el
mercat català. Segons l’empresa,
l'objectiu per al 2014 és abordar la
distribució a tot l’estat. Entre les
quasi 50 noves referències de refrigerats hi ha pizzes artesanes, burritos, sopes i cremes, salses mediterrànies, salses per a pasta i plats
cuinats. Ferrer, que el 2013 va facturar 14,7 milions d’euros, preveu
duplicar la facturació en els propers tres anys. D’altra banda, l'Escudella amb pilota de Ferrer aspirarà als Premis Innoval 2014 de la
ﬁra Alimentaria.

