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ECONOMIA
LA TENDÈNCIA

LA XIFRA

82%
Marcadors

EL PENDENT DE
COBRAR DEL FRAU
FISCAL DEL 2012

 Hisenda té pendent de
cobrar el 82,4% del frau fiscal
detectat el 2012, quan va
obtenir en la lluita contra els
defraudadors 10.401 milions
d'euros, una xifra molt inferior
als 48.674 encara no recaptats

7,8%
SE SUAVITZA LA
CAIGUDA DEL PREU
DE L’HABITATGE

 El preu de l'habitatge va
tancar el 2013 amb un descens
del 7,8% a Espanya, de manera
que va suavitzar la seva
caiguda respecte al 2012 i
2011, que van acabar amb
rebaixes del 12,8% i de l’11,2%

LA PREVISIÓ

Atur
NO ES DESCARTA
QUE BAIXI DELS 4,4
MILIONS EL 2015

 El govern central diu no
descartar que al final de la
legislatura, el 2015, el nombre
d'aturats s'hagi reduït per sota
dels 4.422.359 desocupats que
hi havia el 2011, quan va
arribar al poder

RENOVACIÓ D’UNA EMPRESA HISTÒRICA 4 Música, catifa vermella, vi blanc del Bages, parlaments oficials i
vestits de festa van ser els ingredients de la posada de llarg, ahir al vespre, de la renovació de la botiga de Señor del
número 35 del carrer Guimerà de Manresa. Un gra de sorra de la marca per a l’impuls comercial de la ciutat

LA CLAU DEL DIA
Jordi Franch
Professor de la FUB

Señor vesteix de festa el carrer Guimerà
per inaugurar la renovada botiga d’home
 Centenars de persones assisteixen a la nit de gala de l’empresa manresana al centre de la ciutat
CARLES BLAYA | MANRESA

Señor va celebrar ahir al vespre
la posada de llarg de la renovació
de la seva botiga del número 35 del
carrer Guimerà. I ho va fer amb
elegància i certa solemnitat: amb
una catifa vermella travessant de
banda a banda de carrer, unint dos
establiments de l’empresa (el nou
Señor home i SG4), amb un quartet de corda a peu de carrer, amb
vi blanc del Bages i amb centenars
d’amics, clients i treballadors vestits per a l’ocasió. Va ser una nit rodona per a la ja veterana empresa
manresana, que ara dota l’establiment de Guimerà 35 de la imatge
corporativa de les botigues més
modernes de la marca, i que hi
concentra tota la seva oferta d’home per a Manresa. L’establiment
obrirà portes avui ja per al públic
en general.
La inauguració va tenir la presència de l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent, que va recordar els
mèrits d’una empresa fundada el
1961 per Josep Maria Ribas, pare
de l’actual responsable de la cadena, i Ignasi Closas. L’empresa, va
dir l’alcalde, no ha deixat mai de ser
ﬁdel als seus orígens manresans,
tot i que des del 1992 ha mirat cap
a l’exterior i ha obert botigues al Vallès, a Badalona i a Barcelona, ciutats en què ja és també un marca
de referència per als que volen vestits a mida i sastreria esport amb
segell manresà.
Abans havia parlat Josep Maria

Ribas ﬁll, que va insistir que, malgrat els temps de crisi, ara és el moment de fer apostes per la capital
del Bages i per la renovació comercial del carrer Guimerà, on
l’empresa va néixer i on ha consolidat històricament el seu creixement. Ribas va tenir paraules d’agraïment tant per als industrials
que han fet possible la renovació
de la botiga, iniciada a ﬁnal de gener, com per als clients ﬁdels a la
marca i també per al centenar de
treballadors i col·laboradors de
l’empresa.
Ribas espera enguany poder
complir les expectatives de recuperació del consum amb què s’ha
estrenat aquest 2014. «Venim
d’anys en què costava molt veure
la llum al ﬁnal del túnel, però avui
ja hi ha indicis que arriba el bon
temps, almenys per als que fan les
coses ben fetes i saben oferir una
bona relació qualitat-preu», apuntava Ribas, que està convençut
que iniciatives com la de Señor
«suposen una atracció per al públic
de fora de Manresa», un punt central de connexions viàries del qual
Ribas creu que cal esprémer totes
les possibilitats comercials.
La renovada botiga, de 350 metres quadrats, conviurà almenys
durant tot l’any amb la de Guimerà 33, ﬁns al gener sastreria i avui
especialitzada en vestits de comunió. Ribas no descartava ahir
mantenir obert també aquest establiment en el futur.

MIREIA ARSO

La façana i el carrer Guimerà lluïen ahir a la nit durant la inauguració
MIREIA ARSO

La botiga renovada es va omplir de gom a gom de clients i amics

Les dones directives guanyen el 18,6 % menys
que els homes i augmenta la discriminació
EFE | BARCELONA

Els homes directius guanyen el
18,6% més que les dones directives,
diferència que ha crescut l’1,6%
respecte a l'any passat, encara que
elles han augmentat lleument la
seva presència en els llocs de més
responsabilitat l'últim any, segons
un informe de l'escola de negocis
EADA i el grup ICSA.
La dona, segons aquest estudi,

continua patint una «doble discriminació laboral», amb una menor retribució en totes les categories professionals i en la diﬁcultat
d'accés als millors llocs i salaris,
cosa que s'ha agreujat amb la crisi. A la resta de categories professionals, es manté la diferència retributiva entre sexes en nivells similars a anys anteriors, el 10,6%, en
càrrecs intermedis, i el 13 %, en

empleats.
El president d'ICSA, Ernesto
Poveda, explica que «a més responsabilitat, més diferència retributiva» perquè els càrrecs intermedis estan més regulats.
L'estudi «Diferències retributives home-dona» analitza l'evolució dels salaris des de l'inici de la
crisi i el seu impacte en homes i
dones, i torna a constatar que les

dones han estat les més grans
perjudicades per la crisi econòmica. L'informe s'ha elaborat a
partir d'una mostra que recull dades salarials de més de 80.000 individus empleats per compte d'altri a Espanya. La retribució mitjana actual d'un directiu és de 84.625
euros bruts anuals, mentre que la
seva homòloga femenina guanya
71.337 euros.

CERCLE VICIÓS
ingú no discuteix
que les dramàtiques
xifres de l'atur a Espanya continuaran mentre
no s'ataquin les causes del
problema. És ridícul pretendre convèncer la ciutadania
que una expectativa de creixement dèbil pugui reactivar
un mercat de treball com
l'espanyol amb fallades estructurals. Rajoy defensa un
menor o nul increment dels
salaris basant-se en què la
inﬂació és molt baixa. De fet,
l'IPC ha augmentat només el
0,1% de moment aquest any.
Com és possible que una política monetària molt expansiva, amb tipus d'interès propers al 0%, no descontroli els
preus? La resposta la trobem
examinant on van a parar els
diners creats pel BCE. Si els
nous bitllets arribessin a famílies i empreses, aquestes
els utilitzarien per adquirir
uns béns que ràpidament
s'encaririen. Però aquest no
és el cas. El nou diner no
s'arriba a gastar, amb l'efecte
depressiu sobre l'IPC que
això comporta, perquè es canalitza a l'oligopoli de les entitats ﬁnanceres, que se'l
queden sense fer-lo circular.
En lloc de concedir crèdit a
les famílies i empreses en activitats productives, prefereixen invertir-lo en deute
públic. Així, el sector públic
s'ha convertit en el deutor
més important de tota l'economia, superant àmpliament les unitats domèstiques i empresarials. Mentre
que el 2013 les famílies van
reduir deute per valor de
46.000 milions i les empreses en quasi 70.000, el deute
públic va incrementar de
77.000 milions i superarà
molt aviat el 100% del PIB. És
fals que la inﬂació estigui
controlada. Les famílies i
empreses fan els seus deures
retallant despeses d'on poden i retornant préstecs,
però la inﬂació en deute públic es descontrola. Al mateix temps que es rescaten
entitats ﬁnanceres, aquestes
neguen el ﬁnançament al
públic per dirigir-lo prioritàriament a l'estat. El cercle viciós continua.
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