
DIUMENGE, 6 GENER 2019 E C O N O M I A LAVANGUARDIA 71

APM TERMINALS BARCELONA

Augmenta un 31% la
capacitat frigorífica
]APMTerminals Barcelona
ha ampliat el nombre de con
nexions de contenidors refrige
rats, després d’afegir una nova
passarel∙la amb 152 connexions.
S’amplia, a més, la capacitat
elèctrica de la terminal. APM
Terminals Barcelona disposa
d’una capacitat d’1,6 milions
de TEU anuals. El grup està
present a 76 terminals portuà
ries de 58 països d’arreu del
món. / Redacció

FRESH LAUNDRY

Preparant l’expansió
aNavarra
]La cadena de bugaderies d’au
toservei Fresh Laundry ha obert
un nou local de 65metres qua
drats a Pamplona, amb què arri
ba als 61 establiments en tot
l’Estat (sumant franquícies i
règim propi). Fresh Laundry
va facturar 1,8 milions d’euros
el 2017, segons Roberto Haboba,
conseller delegat de la compa
nyia, que prepara la seva expan
sió a Navarra. / Redacció

CAMBRA DE COMERÇ

Ajuts de 363.000
euros al comerç
]La Cambra de Comerç de
Barcelona ha distribuït 363.300
euros entre el petit comerç en la
sisena edició del Programa de

ComerçMino
rista, cofinan
çat per la Se
cretaria d’Es
tat de Comerç
delMinisteri
d’Indústria,
Comerç i Tu
risme i el Fons
Europeu de

Desenvolupament Regional
(Feder). El nombre d’empreses
beneficiades ha arribat a la
trentena. / Redacció

ALMIRALL

FrancescaDomenech,
directora digital
]La companyia farmacèutica
Almirall ha anunciat el nomena
ment de Francesca Domenech
com a nova directora digital i
membre del comitè de direcció
de la companyia, qui, a més,
reportarà a Peter Guenter. Do
menech estarà a càrrec del des
envolupament i execució de
l’estratègia digital i definirà
el noumodel de govern digital
a la farmacèutica. / Redacció

Zona comercial

EN
LÍNIA

Degà dels economistes

RAMON AYMERICH
Barcelona

La primera lliçó d’economia la va
rebre del pare. “Apagès estàs sot
mèsa les inclemènciesdel temps i
el preu te’l fixaunaltre” vaadver
tirli.AntonGasol, doctorenEco
nomia, ve de Cervià de les Garri
gues,unmóndesecàon l’oli erael
rei.Unolidequalitatque“nosabi
encomercialitzar iqueal final se’l
quedaven els italians, que el bar
rejaven per millorar el seu pro
ducte”. Aquell món va tenir una
època daurada els anys del gene
ral PrimodeRivera. Després l’ac
tivitatvadavallar, lagentvahaver
de marxar i el poble es va anar
buidant.
A ell el van enviar a estudiar a

Lleida. I el 1967 va entrar a treba
llaralaCaixadePensions,onesva
estar42anys.Vatreballaralesofi
cines, fent tasques de premsa, a
formació professional, va dis
senyar productes d’estalvi... Però
sobretot va estar al servei d’estu
dis, on va entrar després d’unes
oposicions: “No hi havia temari i
m’ho vaig haver de prendre molt
seriosament, vaig agafar un per
mís sense sou per prepararme”.
Va quedar el primer. I un econo
mista que acabava d’arribar a la
caixa, Josep Piqué, va quedar se
gon. Gasol és un home de La Cai
xa: “De La Caixa que va fundar

Moragas,del’entitatqueapostava
perlacooperacióinoperl’enfron
tament. SocunhomedeLaCaixa,
l’entitat a què entregaves totes les
hores i que a canvi es preocupava
pel teu futur”.
El 2008, arran de la crisi finan

cera i immobiliària, el món de les
caixes es va ensorrar. En pocs
anys, a Catalunya, de deu caixes
d’estalvi,noenvaquedarcap,amb
l’excepció de la Fundació Bancà
riaLaCaixa.Esvaparlardelacrisi
del model. Però Gasol no ho veu

així: “No van fracassar per la seva
naturalesa jurídica ni tampoc per
estar polititzades, com es va dir.
Europa va estar mal informada
del que va passar, i alguns bancs
van saber actuar amb habilitat en
tot aquest procés”. Si cal buscar
una causa de la crisi, matisa, esta
riaenl’expansiódesaforada,elso
bredimensionament: “I, tot i ac
ceptant aquest error estratègic,
hemd’admetre que les caixes van
aportaraCatalunyaentre10.000i

12.000milionsd’eurosenobraso
cial.Van feruna feina immensa”.
Gasol s’ha especialitzat en el

sistema financer.Tambéésdiplo
mat en Comunitats Europees:
“Europa s’ha de refundar, no des
de plantejaments vuitcentistes,
sinódesde les regions,quesón les
que poden desplegar les políti
ques adequades en cada cas”.
L’economista creu
que el model euro
peu, sustentaten l’Es
tatdebenestar,es tro
ba enuna situació de
licada: “Dels anys
vuitantacapaquí, ies
pecialment a Espa
nya, la recaptació de
l’impost de la renda
ha baixat molt. I això
ens ha fet molt difícil
fer polítiques redis
tributives”.
Comes reverteix la

situació? Gasol asse
guraque la sortidaes
tà en la innovació.
Malgrat que, en això, tantCatalu
nya com Espanya estan en des
avantatge per la composició del
capitalhumà:“L’absènciadepolí
tiques de natalitat les últimes dè
cadeshaestatperjudicial.Hapor
tat aunmodelquenecessita lamà
d’obra immigrant”. I això, argu
menta, condiciona el model pro
ductiu, molt basat en salaris bai

xos: “És unmodel que no fa pujar
la productivitat ni permet explo
rar la innovació”. Però es mostra
optimista: “Catalunya és un terri
toriquesesapadaptaralscanvis”.
Esmenta el salt exportador de la
darreradècada,“fruitenpartdela
devaluació interna”. Ésmés crític
amb el turisme: “El turisme de
masses estava bé quan no eres

ningú. Ara que ja et
coneixen, cal selecci
onar molt bé qui
ve...”. És un fermpar
tidari de la pujadadel
Salari Mínim Inter
professional. Però
amb matisos: “L’SMI
s’hauria d’adaptar a
cada territori, al dife
rentpoderadquisitiu.
I l’haurien de gestio
nar les comunitats
autònomes”.
Gasol va ser nome

nat degà del Col∙legi
d’Economistes
aquest estiu. Encap

çalava una candidatura amb set
dones(d’untotalde20membres).
Vol fer un Col∙legi més transver
sal, més proper als joves i obert al
mónde l’empresa. Està casat amb
unabiòloga i té tres filles. Li agra
da ballar, pujar cims, esquiar, ju
garabillar,anarambbici imuntar
a cavall. I, segons explica, encara
té tempsperescriurepoemes.c

Anton Gasol comanda des de l’estiu passat un col∙legi professional ambmés de 8.000 associats

ANA JIMÉNEZ

Anton Gasol s’ha especialitzat en finances i en Europa, de la qual és un gran defensor
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Doctor en Economia,
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Caixa de Pensions

n DOCTOR EN
ECONOMIA

n 42 ANYS
A LA CAIXA
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