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D’ATUR ALS ESTATS
UNITS

?

6,1%

 La taxa d'atur als Estats
Units va baixar a l'agost una
dècima, fins al 6,1%, enfront del
6,2% del mes previ, i se situa en
el seu nivell més baix en sis
anys, ha informat el
departament de Treball.

EL TIPUS D’INTERÈS
DEL BO ESPANYOL
CAU AL MÍNIM
HISTÒRIC

 L'interès del bo espanyol a
deu anys se situava ahir, per
primer cop a la història, per sota
del 2,1% (2,087%), el que ha
reduït la prima de risc a 112
punts bàsics, la més baixa des
de mitjan maig del 2010.

L’EMPRESA

Telefónica
COMPRA LA TORRE
DIAGONAL 00

 Telefónica ha comprat la
Torre Diagonal 00 de Barcelona,
que fins ara ocupava en règim
de lloguer, al Consorci de la
Zona Franca de Barcelona
(CZFB) per 107 milions d'euros,
als quals s'haurà de sumar l'IVA.

TEIXIT EMPRESARIAL 4 La multinacional japonesa Denso aposta de nou per la seva planta de Sant Fruitós de
Bages, on crearà un centre tècnic des del qual es portarà a terme el disseny d’algunes de les peces que produeix. A
més, reforçarà el seu centre d’inspecció i l’àrea destinada a la formació de la plantilla

LA CLAU DEL DIA
Jordi Franch
Professor de la FUB

Denso consolida la planta bagenca
amb la creació d’un centre tècnic
 La multinacional japonesa ampliarà de més de 2.000 m2 les instal·lacions de Sant Fruitós
DENSO
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La multinacional japonesa Denso ha consolidat la seva aposta per
la planta que té a Sant Fruitós de
Bages amb la creació, en aquesta
planta bagenca, d’un centre tècnic
on es portarà a terme el disseny de
diferents peces i l’ampliació del
centre de veriﬁcació i l’espai destinat a la formació del seu equip.
Amb aquesta ampliació, l’empresa guanyarà un espai de 2.000
metres quadrats, de manera que
les seves instal·lacions al polígon
de Santa Anna tindran una superfície construïda de gairebé
20.000 metres quadrats. L’objectiu,
diu l’empresa, és poder fer front a
l’augment de producció després
d’un període de «no creixement»
dels últims anys.
Segons ha avançat l’empresa a
Regió7, la incorporació d’aquest
centre tècnic permetrà a la planta de Sant Fruitós encarregar-se del
disseny de diferents peces, especialment en l’àmbit electrònic,
que és en el que està especialitzada aquesta ﬁlial. Aquest centre
tècnic està previst que es posi en
marxa a ﬁnal d’aquest any, encara que segons explica la mateixa
empresa, de moment no suposarà la contractació de nou personal.
Aquest laboratori tindrà un equip
molt qualiﬁcat però de moment es
cobrirà amb una reordenació de
l’equip actual. Disposar d’aquest
centre tècnic permetrà «acostar el
disseny de Denso al client europeu» i també «donar suport en el
desenvolupament de nous productes i noves tecnologies al centre de desenvolupament establert
a Aachen (Alemanya)». A més,
segons apunta la companyia, suposarà «trencar amb la dinàmica
de competir amb dissenys purament japonesos en un mercat, el
de l’automoció, tan madur com
l’europeu». Aquest centre tècnic
disposarà amb un espai de 500
metres quadrats d’oﬁcines i laboratori.
D’altra banda, l’empresa japonesa també aposta per ampliar i
millorar el centre d’inspecció de
Sant Fruitós de Bages. L’objectiu és
potenciar les validacions de pro-

Vista general de les instal·lacions de Denso a Sant Fruitós de Bages

ductes nous, i adquirir capacitat i
competències que ara té la casa
matriu al Japó i també tindrà més
eines per donar servei als diferents
departaments de l’empresa en
àmbits tècnics com l’electrònica,
l’anàlisi de materials i semiconductors, avaluacions dimensionals
i proves de ﬁabilitat. Amb l’ampliació, el laboratori de ﬁabilitat
guanyarà 200 metres quadrats, i la
resta de centre d’inspecció i oﬁcines en guanyaran 150.
En el marc d’aquesta ampliació
de les instal·lacions, l’empresa
també dedicarà més espai al centre de formació. Uniﬁcarà els diferents espais actuals i a més guanyarà 250 metres quadrats d’aules
que estaran preparades tant per a
l’àmbit teòric com per al pràctic.
Segons fonts de l’empresa, aquesta ampliació «anirà acompanyada
d’un ambiciós pla de formació i
desenvolupament per a tots els
empleats de Denso amb l’objectiu
de potenciar al màxim tot el capital humà de l’empresa i preparar de
manera efectiva tots els nous productes i processos que es preveuen
en el futur».

L’empresa preveu un
augment de la producció
 Denso té una plantilla

amb 650 treballadors fixos
i gairebé un centenar de
temporals
ROGER JUNYENT | MANRESA

Denso explica que aquesta
ampliació de la planta bagenca
«ve acompanyada d’una important recuperació del volum de
producció per als pròxims anys»,
tot i que no concreta en quines
xifres. Aquest fet l’«obliga a fer
una millora molt important d’optimització de recursos» que en els
dos propers anys comportarà
que «les principals línies de producció es modiﬁquin i millorin
per tal d’aconseguir un augment
en la capacitat i l’eﬁciència».
D’aquesta manera l’empresa preveu superar la situació actual

que ha estat marcada per un període de no creixement com a
conseqüència de la crisi econòmica que ha afectat, especialment,
els països europeus.
Actualment, la plantilla de Denso Barcelona, que és el nom que
rep la ﬁlial instal·lada al Bages, està
formada per un total de 650 treballadors ﬁxos, als quals, en
aquests moments, cal sumar-n’hi
92 de temporals.
La multinacional d’origen japonès es va instal·lar a Sant Fruitós el 1989 i des de llavors ha portat a terme diferents ampliacions
de les instal·lacions. La primera va
tenir lloc el 1991 i l’última que s’havia realitzat abans de la que ara
està en curs va ser el 2007. Durant
aquests anys, l’empresa ha passat
d’una superfície ediﬁcada de 5.000
metres quadrats a un total de
28.000.

UN CREIXEMENT
MASSA FEBLE
esprés que el PIB
caigués a Espanya el
-1,2% l'any 2013, la
notícia del creixement positiu de l’1% durant el primer
semestre del 2014 s'esperava
amb candeletes i Rajoy es va
afanyar a declarar que el
creixement havia vingut per
quedar-se, i es congratulava
de l'èxit davant l'opinió pública espanyola i davant la
cancellera alemanya Angela
Merkel, a qui demana la presidència de l'Eurogrup. No
tan ràpid. El creixement és
necessari, però no suﬁcient.
Cal un creixement més vigorós i, especialment, que no
estigui basat exclusivament
en la demanda interna, sinó
en la inversió empresarial i el
sector exterior. Malauradament, no és així. La recuperació de l’economia és feble, es
basa en el consum privat i el
saldo exterior torna a ser negatiu, ja que les exportacions
s’han estancat, mentre que
incrementen les importacions. Això signiﬁca que tornem a endeutar-nos amb la
resta del món. Considerant
que el deute exterior net
d’Espanya supera el bilió
d’euros, el 100% del PIB,
aquesta és una notícia dolenta. Si no es redueix aquesta
xifra es pot tornar a tenir una
crisi de conﬁança dels mercats internacionals, dels
quals Espanya és addicta al
crèdit, i provocar una nova
recessió com la de l'estiu del
2012. Els polítics argumentaran que això no és cap problema, perquè ara l'Estat es
pot ﬁnançar il·limitadament
a un interès de només el
0,05%, el nou mínim històric
ﬁxat pel BCE. Però imposar
un interès nul és una aberració històrica i un error colossal. Elimina qualsevol incentiu a l'estalvi i continua alimentant un deute massiu i
fàcilment inﬂamable. L’única
dada veritablement positiva
del minso creixement de l’economia espanyola és l’increment de la inversió en
maquinària. Ara caldria que
l’economia europea, el nostre mercat natural, creixés.
De moment, però, no és així.
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