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RESULTATS DEL BARÒMETRE DE LA FUNDACIÓ COMERÇ CATALÀ

SISTEMES DE PREVISIÓ

El 69% del comerç urbà admet
que no l’afecten els hípers

El 49% dels
ocupats tenen
un pla de
pensions

SERGIO LAINZ

b El 90% de botiguers
afirmen no témer els
nous negocis que
regenten immigrants
b El sector reclama
fer-se responsable
de la gestió dels
eixos comercials
MANUEL CABELLO
BARCELONA

na enquesta de la Fundació Comerç Català acaba
amb un dels grans mites
que envolten el comerç minorista: que tant les grans superfícies com el comerç d’immigrants estan acabant amb la botigueta de tota la vida. Segons l’estudi,
el 69% dels botiguers consultats reconeixen que la implantació de
grans centres comercials els afecta
poc o gens, mentre que més del 90%
no estan preocupats per l’obertura
d’establiments regentats per estrangers.
La Fundació, que agrupa 3.000 petits comerciants dels centres urbans
de 10 ciutats (Terrassa, Sabadell, Mataró, Badalona, Vic, Vilafranca del
Penedès, Igualada, Figueres, Granollers i Vilanova i la Geltrú), ha realitzat l’enquesta entre 500 associats.
En uns resultats que el secretari general de l’entitat, Josep Filbà, va qualificar de «sorprenents», el 67,2%

U

33 Inauguració oficial de l’ampliació de L’Illa Diagonal, ahir.
dels enquestats van declarar sentirse «gens afectat» pels comerços d’immigrants i un 23,4% només «una mica». «Això s’explica perquè el grau
d’implantació dels comerços immigrants no és tan visible a les nostres
ciutats com a Barcelona i en grans
urbs i, a més a més, de moment s’estan obrint a la perifèria, i així no
afecta el comerciant del centre
urbà», va justificar.
CAPACITAT PER COMPETIR / La instal.lació de grans centres comercials
tampoc sembla inquietar els botiguers tradicionals, ja que només el
5,3% asseguren veure’s molt afectats
per la competència dels hípers, als
quals se sumen un 25,6% més que
se senten bastant afectats. El presi-

¿S’ha vist afectat per
la implantació de grans
superfícies?
MOLT
5,3%
BASTANT
25,6%
POC

44,4%

GENS

24,9%

¿S’ha vist afectat per la
implantació de comerços
regentats per immigrants?
MOLT
3,1%
BASTANT
6,2%
POC
23,4%
GENS

67,2%

Baròmetre del comerç urbà
el 2006 de la Fundació Comerç Ciutadà

dent de la Fundació, Josep Collbatallé, va assegurar que aquestes dades demostren que «el petit comerç
confia en la seva capacitat per competir amb qualsevol». No obstant,
Collbatallé va reclamar que, per poder-ho fer, el comerç urbà s’hauria
de fer càrrec de la gestió dels centres
urbans i decidir en aspectes com neteja, seguretat i campanyes de màrqueting. «És el mateix model de gestió que el d’un centre comercial privat», va assegurar.
Aquest model s’hauria de finançar amb les aportacions obligatòries de tots els comerciants. «Les
actuals associacions de comerciants
a penes agrupen el 30% dels negocis
implantats en aquest terreny. El que
no pot ser és que aquesta minoria financi amb aportacions voluntàries
totes les millores, de què es beneficien el 100% dels botiguers», va argumentar Collbatallé. Les franquícies i les grans cadenes són les
que menys s’impliquen en aquesta
tasca.
/ El centre comercial
L’Illa Diagonal va inaugurar ahir
l’ampliació del complex en 4.000
metres quadrats (el centre en suma
ara un total de 35.000), que suposa
l’obertura de 17 noves botigues, la
de l’hotel NH Costanza i la creació
de 400 nous llocs de treball. Amb
l’ampliació, que ha costat 48 milions d’euros, els propietaris (AXA
Winterthur i Sanahuja) esperen augmentar un 10% el nombre de visitants, fins als 19 milions el 2007. H

AMPLIACIÓ

MOBILITZACIÓ CIUTADANA

Una convocatòria crida a no usar
avui el mòbil per l’alça de tarifes
b La protesta es podria
repetir l’1 de març, quan
canvien els preus
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Els usuaris comencen a protestar
per l’alça de preus de la telefonia
mòbil amb crides a diferents mobilitzacions. Diversos correus elec-

trònics criden a apagar avui el
telèfon mòbil per protestar per la
pujada de preus que les operadores
han aplicat a les seves tarifes aprofitant l’abolició de l’arrodoniment sobre el minut, que exigeix la nova llei
del consumidor. Els nous preus entren en vigor l’1 de març vinent, dia
per al qual hi ha convocada una altra protesta idèntica.
Els promotors de la protesta –que

no s’identifiquen– recorden que
«l’únic fi d’aquesta pujada de les tarifes és no veure minvat el benefici
de les operadores pel canvi en la
llei». I la justifiquen per la necessitat
de donar «un toc d’atenció» a companyies amb «uns beneficis anuals
més alts que el PIB de molts països
subdesenvolupats».
Telefónica, Vodafone, Orange i
Happy Móvil han augmentat l’esta-

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

La necessitat de cobrir econòmicament la jubilació ha portat que
el 49% de la població ocupada espanyola (9,8 milions de persones)
tingués constituït una pla de pensions el 2006, segons dades d’Inverco, la patronal del sector d’inversió.
La xifra «resulta bastant significativa, donat el curt període
d’existència dels sistemes complementaris (19 anys)». Si el nombre de partícips es compara amb
el del 1995, el creixement registrat és del 476,4% durant l’última
dècada.
Espanya es troba situada a la
part baixa de la forquilla que defineixen els països del nostre entorn, on entre el 50% i el 100% de
la població ocupada està coberta
per plans de pensions. La comparació, no obstant, no s’aguanta
en el sistema d’ocupació, en què
tan sols el 9% de la població ocupada té cobertura.

bliment de trucada de 0,12 cèntims
a 0,15, un 25% més. Només Yoigo i
Carrefour se n’han mantingut al
marge. En el trànsit per minut, que
fins ara es cobra complet el primer i
per intervals de 30 segons la resta,
les operadores han ajustat el pagament a segons amb diferents barems, però, en general, augmenten
entre un 15% i un 20% el minut
complet. Les empreses justifiquen
l’alça perquè asseguren que la gran
majoria de trucades no arriben al
minut.
L’any passat, uns 3,5 milions
d’abonats van canviar de companyia, segons la Comissió del Mercat
de Telecomunicacions. H

La meitat dels titulars
disposen de rendes
inferiors als 24.000 z
Amb certa lògica, no són els
posseïdors de les rendes més elevades els que subscriuen pensions, sinó els de rendes més baixes. El 52% dels que aporten a
plans van declarar ingressos inferiors als 24.000 euros, i el 75%
van declarar rendes per sota dels
36.000 euros, segons dades de
l’Administració Tributària.
S’eleva el nombre de treballadors preocupats pel seu futur
econòmic i també el dels partícips que segueixen amb cert deteniment com gestiona el seu pla
l’entitat financera. Durant el
2006, el 15% del patrimoni de sistema individual va ser mobilitzat
pels beneficiaris, cosa que significa que es va traspassar d’una entitat financera a una altra.
El patrimoni total d’aquests
productes de previsió va ser de
81.192 milions d’euros, un 11,4%
més que en l’exercici anterior. La
rendibilitat mitjana a un any va
ser del 5,23% per al conjunt dels
productes, que en la seva major
part (46%) continuen concentrats
en renda fixa. H

