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M ÓN
E M PR ESAR IA L
LACOSTE

Nova botiga Le Club a
El Triangle de Barcelona

ÒPTICA & AUDIOLOGIA UNIVERSITÀRIA

Acaba l’any amb 70
centres, l’últim al Vendrell

JARCCOAG

]El Centre Comercial El Triangle, situat a

]Òptica & Audiologia Universitària,

]La significativa pujada dels costos de

la plaça Catalunya de Barcelona, ha estat
el lloc triat per la marca francesa Lacoste
per inaugurar la seva primera concept
store Le Club al centre de la ciutat. El
nou concepte de retail, que presta una
especial atenció als icònics polos de la
marca, és el primer projecte d’ençà que
Lacoste va agafar el control del seu negoci
a Espanya. / Redacció

empresa especialitzada en la distribució i
comercialització de productes i serveis de
visió i audició, tanca l’any amb la inaugu
ració d’un nou centre al Vendrell, al qual
ha destinat una inversió de 400.000 eu
ros. Amb aquest nou establiment, la com
panyia suma 70 punts de venda propis
repartits per tot el territori i una plantilla
de 850 persones. / Redacció

Els alts costos neutralitzen
la pujada de la renda agrària

Guillem Caballero

LLIBERT TEIXIDÓ

producció, d’un 6,8%, ha impedit que l’aug
ment del 3,4% de la renda agrària del 2018
es reflecteixi en els ingressos d’agricultors i
ramaders, segons un informe de la Coordi
nadora d’Organitzacions d’Agricultors i
Ramaders (COAG). Entre el 2003 i el 2018,
els costos s’han encarit un 56,3% mentre
que la renda agrària ha augmentat un
13,8%, segons la COAG. / Redacció

Acció Solidària contra l’Atur ha finançat 14.000 projectes des del 1981

Catalunya tanca
l’any laboral
més convuls
des del final
de la crisi

L’empenta necessària
LORENA FARRÀS
Barcelona

L’Andrés, un enginyer tècnic es
pecialitzat en energies renova
bles, feia molts de temps que en
cadenava contractes temporals.
“No podia donar cap mena d’es
tabilitat a la meva família ni em
permetien posar en pràctica la
meva formació”, comenta el sa
badellenc, de 37 anys. Es va posar
en contacte amb la fundació Ac
cióSolidàriaContral’Aturivare
bre un préstec de 10.000 euros a
retornar sense interessos per,
juntament amb tres persones
més, posar en marxa una coope
rativa d’energies renovables:
“Ara, a més d’un treball digne i
estable relacionat amb els meus
estudis, formo part d’un projecte
que genera llocs de treball i un
impacte positiu a la societat”, ex
plica satisfet.
Acció Solidària Contra l’Atur
ésunaentitatsenseànimdelucre
que es dedica a la concessió de
préstecs sense interessos perquè
les persones que, com l’Andrés,
es troben a l’atur o en situacions
de treball precari puguin crear
seoconsolidarunllocdetreballa
través de l’emprenedoria. “Aju
dem persones a títol individual
perquès’autoocupin,peròtambé
empreses d’inserció o cooperati
ves”, explica Oriol Romances,
president de la fundació.
“Són projectes molt variats i
diversos, des d’una persona que
necessita diners per comprar ei
nes per fer de pintor o per dis
senyar roba o joies fins a projec
tes per muntar una llibreria, una
casa de colònies o una fàbrica de

BARCELONA Redacció

Oriol Romances, president de la fundació creada l’any 1981

Gràcies als diners
prestats per la
fundació s’han creat
més de 16.000 llocs
de treball
cerveses artesanes”, afegeix Ro
mances.
Des de l’any 1981, la fundació
ha finançat més de 14.000 pro
jectes, ha creat més de 16.000
llocs de treball i ha donat prés
tecs sense interessos per valor de
més de 17 milions d’euros. “El

nostre finançament –afirma Ro
mances– prové en un 50% dels
emprenedors i emprenedores
que retornen els préstecs que els
hi hem concedit. “Entre un 26 i
un30%–prossegueix–,provédel
suport econòmic de persones i
entitats que donen els seus di
ners de forma altruista”. L’enti
tat rep subvencions públiques i
una ajuda bianual per part de
l’Obra Social La Caixa.
La fundació, que té quatre tre
balladors i uns 40 voluntaris, ha
ajudat a la creació de projectes
com l’alberg els Caus de Mura, la
llibreria La Inexplicable del car
rer Galileu de Barcelona o la coo

XAVIER CERVERA

perativa que fabrica la cervesa
Cornèlia, a Cornellà de Llobre
gat. “Són persones o projectes
que difícilment podrien acudir a
la banca tradicional”, afirma Ro
mances. Les sol∙licituds són estu
diadesperunequipdevoluntaris
provinents de diferents àmbits
professionals i el percentatge
d’impagaments és del 12%. Pa
ral∙lelament, Acció Solidària
Contra l’Atur organitza anual
ment els premis al Foment de
l’OcupacióJosepM.Piñolperre
conèixer la innovació i la trajec
tòria de les entitats i empreses
que treballen a favor de crear o
consolidar ocupació.c

L’any que acaba serà recordat a
Catalunya com un dels més agitats
a nivell laboral, si no el que més,
des del final de la crisi, per haver
confluït les reclamacions salarials
dels convenis amb protestes per
revertir les retallades en serveis
públics com la sanitat o l’educa
ció. Les estadístiques oficials de la
Generalitat sobre conflictivitat la
boral només arriben fins al mes de
juliol, però serveixen per palesar
que el 2018 ha estat un any molt
més mogut que l’anterior i els que
el precedeixen, informa Efe.
Així, les jornades perdudes per
vagues a Catalunya de gener a ju
liol del 2018 es van elevar a
117.620, per les 48.012 del mateix
període del 2017; i les hores per
dudes van arribar a 940.946, per
les 366.464 d’un any abans. A més,
l’índex d’incidència en aquestes
vagues (treballadors participants
en relació amb la plantilla convo
cada) va ser de 63,7 per 9,2 fins al
juliol del 2017, segons les dades de
l’Observatori de Treball i Model
Productiu de la Generalitat.
De fet, les xifres sobre hores i
jornades perdudes i l’índex d’in
cidència fins al juliol del 2018 ja
superen els xifres de tot el 2017 i
s’acosten molt a les del 2016.
D’aquestes estadístiques queden
excloses les vagues generals, com
va ser la vaga feminista del passat
8 de març. A falta de les dades ofi
cials de setembre a desembre, es
pot concloure que el 2018 serà
l’any més convuls laboralment
des del final de la crisi, el 2014.c

Cada divendres amb

