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Renovació, aquesta paraula màgi-
ca que sorgeix quan s’ha entrat en 
un carreró sense sortida, comença 
a fer-se lloc en l’opac món dels em-
presaris. Si aquest vocable va acom-
panyat d’expressions com «ade-
quar-se als temps que corren», 
«obrir-nos a la societat» o «en pro-
funditat», és símptoma inequívoc 
que el canvi està assegurat. I amb 
aquest so de fons la CEOE s’enfron-
ta avui al que pot ser el seu primer 
procés democràtic si finalment de-
cideix elegir el seu nou president 
per votació i no per acord dels seus 
vicepresidents, com fins ara. 
 El comitè executiu de la patro-

nal, primer, i la junta directiva, a 
continuació, coneixeran aquest ma-
tí la data de les eleccions anticipa-
des que Gerardo Díaz Ferrán no tin-
drà més remei que convocar en vista 
del clam intern perquè deixi la pre-
sidència, amb el llast l’últim any de 
la nefasta gestió que Díaz Ferran ha 
fet dels seus negocis. 
 «Necessitem una persona d’em-
presa que sàpiga de gestió empre-
sarial, de pagar les nòmines», és el 
missatge repetit les últimes setma-
nes per Arturo Fernández, el pre-
sident de CEIM, la patronal madri-
lenya, amb què, per la seva impor-
tància, ha de comptar qui es postuli 
com a candidat. 
 Des de fora de l’organització em-

La renovació
arriba a la CEOE
La patronal afronta un futur sense Díaz Ferrán, 
allunyat del càrrec per la seva mala gestió empresarial

les urnes que ja voldrien tenir molts 
aspirants a la butaca del patró de pa-
trons. Perquè la renovació no sola-
ment ha de ser de persones, sinó que 
també ha d’arribar a les idees, o en 
paraules de Fernández, «hem de sa-
ber quina funció volem que tingui la 
CEOE al segle XXI».  

 Canviar el funcionament in-
tern, adequar els estatuts de la 
patronal a la representativitat de 
les empreses i sectors, donar en-
trada a noves idees, aportar els re-
cursos econòmics necessaris per-
què la maquinària funcioni i re-
cuperar la «consideració social» de 
què sempre ha gaudit un bon ges-
tor (l’empresari Díaz Ferrán ha dei-
xat castigada la credibilitat del col-
lectiu), són els reptes del futur pre-
sident d’una organització que no 
ha celebrat mai cap procés elec-
toral des que es va fundar l’any 
1977. 

Boixareu, fora de la junta

Foment també era ahir un exem-
ple per a la CEOE de la importàn-
cia de controlar el funcionament 
intern i els equilibris de poder en 
les patronals. Rosell no solament 
va guanyar per majoria com a pre-
sident, sinó que va col·locar tots els 
seus candidats en la junta directi-
va i va deixar fora d’aquest orga-
nisme tots els de la llista del seu ad-
versari, Joaquim Boixareu, inclòs 
ell mateix. H

33 Eufòria 8 Rosell (dreta), davant la seu de Foment, dilluns.

presarial, Exceltur va ser la prime-
ra associació a aixecar la veu contra 
el «llast» que suposava per a un sec-
tor tan estratègic com el del turis-
me la continuïtat de Díaz Ferrán. 
Però el model a seguir va arribar de 
Catalunya després de la reelecció de 
Juan Rosell amb un recolzament de 
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conseqüències de la crisi a les arques públiques

Moody’s rebaixa la solvència
de la Generalitat a llarg termini 
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I
finalment ha arribat Moody’s. 
L’agència de qualificació de ris-
cos és la tercera, després de Stan-
dard & Poor’s (ho va fer al maig) i 

Fitch (el mes passat), que opta per re-
baixar un grau la nota de solvència 
a llarg termini de la Generalitat, de 
A1 a A2. I ho fa en vigílies del llança-
ment de l’emissió de bons a un any 
al 4,75% destinada a particulars, si 
bé manté la qualificació per al curt 
termini.
 Fonts del Govern van treure im-
portància a aquesta nova rebaixa de 
ràting –una referència que els inver-
sors tenen molt en compte a l’exigir 
una retribució pel deute–. «L’agèn-
cia destaca que les mesures de reta-
llada de despeses aprovades al maig 
es poden notar l’any que ve», van 
afirmar des de la Generalitat.
 Però Moody’s, que manté la pers-
pectiva negativa a llarg termini, em-
marca la seva decisió en la «creixent 
vulnerabilitat de la regió davant els 
problemes de finançament del seu 
deute, que recentment s’han traduït 
en un fort augment del cost de finan-
çament». Al seu torn, recorda que 
l’Administració catalana no sola-

La firma alerta
que el cost del 
finançament públic
s’està disparant

L’agència avisa de 
l’elevada prima que 
comporten els bons 
per a particulars 

ment ha de pagar més car el finança-
ment, sinó que aquest recau cada ve-
gada més en el curt termini, com re-
flecteix, afegeix, «l’elevat cupó» que 
es pagarà en l’emissió de bons.

DEBILITAT DELS INGRESSOS / M a l g r a t 
les «ambicioses mesures» del Govern 
per aturar el dèficit, aquest seguirà 
sent elevat per la debilitat dels in-
gressos fiscals i l’augment de les des-
peses operatives, pronostiquen els 
analistes d’aquesta entitat. Moody’s 
també avisa que a finals de l’any que 
ve, l’endeutament directe i indirec-
te de la Generalitat suposarà el 170% 
dels seus ingressos operatius davant 
del 117% del 2009, i que les seves ne-
cessitats de finançament suposaran 

gairebé un terç dels ingressos tri-
butaris del 2009 (uns 8.000 milions 
d’euros).
 Moody’s recorda que la nova qua-
lificació a llarg termini té en comp-
te «l’elevada probabilitat que el Go-
vern d’Espanya actuaria en cas d’im-
pagament (default) de la Generalitat, 
si això arribés a passar».
 En aquest context, el president de 
CiU i candidat a la presidència de la 
Generalitat, Artur Mas, va interve-
nir en la polèmica. Durant un dinar 
amb empresaris al Círculo Ecuestre 
de Barcelona va alertar que el preca-
ri estat en què es troben les finances 
catalanes pot suposar un llast per al  
futur Govern a l’hora de «redreçar» 
el rumb econòmic. H

33 El conseller d’Economia, Antoni Castells, amb la secretària del Govern, Laia Bonet, ahir.
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La vintena de bancs i caixes que 
participen en la venda de l’emis-
sió de bons de la Generalitat a un 
any, al 4,75%, començaran diven-
dres la comercialització entre par-
ticulars si, finalment, firmen avui 
o demà el contracte amb l’Admi-
nistració, com està previst. La col-
locació s’elevarà fins a 1.800 mili-
ons, ampliables a 2.500 milions, i 
el termini de subscripció durarà 
fins al 12 de novembre.
 Els primers 1.800 milions es-
tan assegurats per la banca. És a 
dir, passaran a la seva cartera de 
deute públic si no els col·loquen 
al mercat. Entre els asseguradors 
destaca La Caixa, amb 500 mili-
ons. Catalunya Caixa ha decidit 
pujar de 200 a 490 milions. L’en-
titat atribueix aquesta decisió a 
l’«èxit» en la col·locació del seu 
propi dipòsit al 4,75%–compe-
tència directa dels bons–, que va 
començar a comercialitzar la set-
mana passada. Segueixen aques-
tes entitats el Banc Sabadell, Bar-
clays Bank i Deutsche Bank. A 
més un bon grup d’entitats que 
van des del Banco Pastor fins a 
Caixa Laietana asseguraran su-
mes entre els cinc i els 70 milions. 
El Santander, Banesto, el BBVA i 
Caja Madrid han optat per no ser 
asseguradors.
 Fonts de l’Administració 
preveuen una gran acollida de 
l’emissió donada la seva rendibi-
litat, que supera fins i tot la dels 
bons de l’Estat a 15 anys (4,50%). 
Així l’hi han fer arribar les enti-
tats que aquests dies sondegen 
els seus clients per conèixer la de-
manda. H

la banca 
vendrà a partir 
de divendres el 
deute català
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El Tresor col·loca les 
lletres més barates 
que fa un mes

33 El Tresor respira alleujat. En la 
subhasta de lletres a 12 i 18 mesos 
d’ahir va adjudicar 6.399,14 mili-
ons d’euros, com preveia i el do-
ble del que s’havia sol·licitat, i en 
va reduir el cost fins al 7,4%. L’in-
terès marginal a un any es va si-
tuar en l’1,859%, el 4,08% menys 
que en la licitació del mes passat; 
i el corresponent a 18 mesos, va 
baixar al 2,028%, que suposa el 
7,4% menys que al setembre.
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