Regió7

26 DIJOUS, 23 DE FEBRER DEL 2017

ECONOMIA
LA TENDÈNCIA

LA XIFRA

1,8%
Marcadors

LA INFLACIÓ A
L’EUROZONA EL MES
DE GENER



 La taxa interanual d'inflació a

l'eurozona es va situar el gener
en l'1,8% i en l’1,7% al conjunt
de la UE, enfront de l’1,1% i
l’1,2% que van registrar
respectivament el desembre,
segons Eurostat

LA INVERSIÓ
PUBLICITÀRIA CREIX
EL 2,8% EL 2016

 La inversió publicitària total

(la dels mitjans convencionals i
la dels no convencionals) va
créixer el 2,8% el 2016 fins als
12.067 milions d'euros, el que
es considera un augment
«moderat»

EL SECTOR

Crèdit
EL CRÈDIT
HIPOTECARI CAU EL
3,9% EL NOVEMBRE

EL BON MOMENT D’UNA INDÚSTRIA CLAU L'automoció dóna feina a unes 90.000 persones a Catalunya i suposa
el 7% del PIB català. El clúster d’aquesta indústria creu que enguany es crearà més ocupació que l’any passat

L’automoció augura que enguany
crearà 2.000 llocs de treball a Catalunya
El sector, que assegura viure un moment «fantàstic», confia que aquest sigui l’any del cotxe elèctric
SEAT

EFE BARCELONA

El Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) augura que aquest sector industrial
crearà aquest any a Catalunya uns
. llocs de treball, entre directes i indirectes, i que la producció
d'automòbils creixerà el  a la
comunitat.
En una trobada amb periodistes, el president d'aquest clúster,
Vicenç Aguilera, va destacar ahir
que el sector de l'automoció viu
un moment «fantàstic», i que el
 podria ser també el «primer
gran any» del vehicle elèctric, perquè pot entrar «en una primera
rampa de llançament».
Aquest clúster, format per 
empreses del sector implantades
a Catalunya (entre les quals Seat i
Nissan, però també empreses de
la Catalunya Central o amb presència al territori, com A. Raymond Tecniacero, Denso Barcelona, Fundería Condals, Gestamp, el centre Eurecat, Vilardell
Purtí, ICL, Tecnoquark i el Campus Motor Anoia), estima també
que la indústria de components
augmentarà aquest any el  el
seu volum de fabricació.
El , Catalunya es va mantenir com a primera comunitat de
l’estat en producció d'automòbils,
amb . unitats, gràcies a les
fàbriques de Seat i Nissan, xifra
que suposa el  de l'Estat, on es
van fabricar , milions d'unitats.
Aguilera va assegurar que el
parc automobilístic espanyol té
una antiguitat mitjana de  anys,
per la qual cosa «si les condicions
econòmiques acompanyen», els

Cadena de producció a la planta de Seat a Martorell

anys vinents hi podria haver una
«forta renovació» de la flota de vehicles. Aguilera va posar l'accent
que aquest any el cotxe elèctric
podria entrar en una «primera
onada de creixement important».
El  es van vendre a Espanya
un total de . vehicles híbrids, el  més que el , i un
total de . cotxes elèctrics, el

, més que l'any anterior, i entre uns i altres van sumar una quota de mercat del ,. Aguilera no
ha fet estimacions sobre quants
vehicles d'aquest tipus es podrien
vendre el , però creu que els
creixements estaran entre el  i
el . Això no obstant, el màxim
responsable d'aquest clúster,
creat el  amb l'objectiu de re-

forçar la competitivitat de la indústria de l'automòbil com a motor de l'economia catalana, assegura que per impulsar el cotxe
elèctric resulta «clau» habilitar
punts de recàrrega en els aparcaments privats.
Quant als llocs de treball en el
sector, Aguilera va precisar que
l'automoció dóna feina a unes
. persones a Catalunya i suposa el  del PIB català. Encara
que Aguilera no va precisar
quants llocs de treball es van crear
el , va apuntar que aquest any
estarà per damunt del  en generació d'ocupació.
Preguntat per si té constància
de noves implantacions industrials a Catalunya, va assegurar
que hi ha «projectes» en marxa,
però va evitar donar detalls per
qüestions de confidencialitat.
D'altra banda, el màxim responsable d'aquest clúster va alertar que la vaga dels estibadors podria tenir un impacte «brutal» sobre el sector de l'automoció, ja
que una mesura d'aquest tipus
«paralitza la indústria». També va
dir que és urgent invertir al Corredor Ferroviari Mediterrani perquè
aquesta infraestructura podria reduir els costos logístics de la indústria, va apuntar.
Aquest clúster, amb un pressupost d'uns . euros, aportats
fonamentalment pels seus socis,
impulsa també una trentena de
projectes. Entre aquests destaca
el Catalonia Living Lab, que busca
posicionar Catalunya com un territori ideal per provar el cotxe autònom i el vehicle connectat.

La moratòria antidesnonaments per a famílies
vulnerables es prorrogarà fins al maig del 2019
EFE MADRID

La moratòria de la suspensió de
les execucions hipotecàries per a
famílies vulnerables es prorrogarà dos anys, fins al maig del ,
segons va avançar ahir el ministre
d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos.
Durant la sessió de control al
Govern en el ple del Congrés, De
Guindos va assenyalar que en els

pròxims dies es reunirà amb els
diferents grups parlamentaris per
elaborar un reial decret llei que
prorroga la moratòria antidesnonaments i canviarà alguns requisits sobre les famílies amb fills
menors.
En l'actualitat es paralitzen els
llançaments a les llars amb fills
menors de tres anys, i De Guindos
es mostra a favor d'ampliar-la per-

què la suspensió de llançaments
no només afecti famílies amb fills
d'aquesta edat.
La moratòria antidesnonaments per a famílies vulnerables
vencia el  de maig d'aquest any
i el ministre De Guindos ja va
anunciar el gener que s'ampliaria
aquesta mesura que s'inclou en el
pla d'habitatge -.
Segons el ministre Luis de

Guindos, la pobresa i la desigualtat es redueixen a Espanya, i això
ha estat gràcies a les mesures
aprovades pel govern espanyol
per fer front a situacions de vulnerabilitat, que s'han suspès més de
. llançaments i s'han registrat més de . dacions en pagament, segons dades aportades
pel ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

 El crèdit hipotecari gestionat
per bancs, caixes d'estalvis,
cooperatives i establiments
financers a l’estat es va reduir
el 3,9% el novembre respecte
del 2015 i va quedar en
666.348 milions d'euros.

Ferrer serà a la
fira d’alimentació
més gran per
als mercats
emergents
REDACCIÓ MANRESA

L’empresa familiar d’alimentació Conserves Ferrer, amb seu a
Santpedor, participarà a la fira
Gulfoof, que se celebrarà a Dubai
a partir del proper diumenge.
Conserves Ferrer, especialitzada
en un ampli catàleg de salses i
amaniments tradicionals, sofregits, cremes de verdures i conserves vegetals, continua així el seu
procés d’internacionalització
portant els seus productes a la fira
d’alimentació més gran dels països emergents. L’esdeveniment,
que durarà fins al dijous  de
març, tindrà aquest any gairebé
. expositors, i s’espera que
tingui més de . visitants professionals de la indústria alimentària, procedents de més de 
països. L’any passat, l’exportació
ja va suposar el  de la facturació de Ferrer, i la previsió de l’empresa és que aquest percentatge
creixi el . L'empresa bagenca
ja exporta a més de  països, amb
una forta presència a Europa i una
bona implantació a l'Amèrica Llatina, entre altres regions.

Els apartaments
turístics pengen el
cartell de complet
durant el MWC
ACN BARCELONA

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR)
preveu un ple absolut durant els
dies centrals del Mobile World
Congress (MWC), que se celebrarà del  de febrer al  de març al
recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Segons l'entitat, el gruix de congressistes que
opten aquest any per allotjar-se
en apartaments turístics són repetidors i reserven la seva estada
amb un any d'antelació. El president d'APARTUR, Enrique Alcántara, recorda que l'MWC, que preveu l'assistència de més de
. congressistes, és una gran
oportunitat per al negoci turístic
de Barcelona i assenyala: «tant de
bo tinguéssim un Mobile cada
mes de la temporada baixa, perquè és una font de riquesa molt
gran per a tota la ciutat». Per països, els clients més nombrosos
continuen sent els executius asiàtics i nord-americans, seguits dels
britànics i els dels països nòrdics.

