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33 El Tresor respira alleujat. En la

DEBILITAT DELS INGRESSOS /

vern d’Espanya actuaria en cas d’impagament (default) de la Generalitat,
si això arribés a20/10/2010
passar».
En aquest context, el president de
CiU i candidat a la presidència de la
Generalitat, Artur Mas, va intervenir en la polèmica. Durant un dinar
amb empresaris al Círculo Ecuestre
V.PUB.: 7.466
de Barcelona va alertar que el precari 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

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 rendibilitat, que
supera
fins i tot la dels
NOTICIAS
EXCELTUR
bons de l’Estat a 15 anys (4,50%).
Així l’hi han fer arribar les entitats que aquests dies sondegen
els seus clients per conèixer la demanda. H

CANVIS A LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS

La renovació
arriba a la CEOE

ÁLVARO MONGE

La patronal afronta un futur sense Díaz Ferrán,
allunyat del càrrec per la seva mala gestió empresarial
MERCEDES JANSA
MADRID

Renovació, aquesta paraula màgica que sorgeix quan s’ha entrat en
un carreró sense sortida, comença
a fer-se lloc en l’opac món dels empresaris. Si aquest vocable va acompanyat d’expressions com «adequar-se als temps que corren»,
«obrir-nos a la societat» o «en profunditat», és símptoma inequívoc
que el canvi està assegurat. I amb
aquest so de fons la CEOE s’enfronta avui al que pot ser el seu primer
procés democràtic si finalment decideix 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 matí la data de les eleccions anticipades que Gerardo Díaz Ferrán no tindrà més remei que convocar en vista
del clam intern perquè deixi la presidència, amb el llast l’últim any de
la nefasta gestió que Díaz Ferran ha
fet dels seus negocis.
«Necessitem una persona d’empresa que sàpiga de gestió empresarial, de pagar les nòmines», és el
missatge repetit les últimes setmanes per Arturo Fernández, el president de CEIM, la patronal madrilenya, amb què, per la seva importància, ha de comptar qui es postuli
com a candidat.
Des de fora de l’organització em-

Canviar el funcionament intern, adequar els estatuts de la
patronal a la representativitat de
les empreses i sectors, donar entrada a noves idees, aportar els recursos econòmics necessaris perquè la maquinària funcioni i recuperar la «consideració social» de
què sempre ha gaudit un bon gestor (l’empresari Díaz Ferrán ha deixat castigada la credibilitat del col·
lectiu), són els reptes del futur president d’una organització que no
ha celebrat mai cap procés electoral des que es va fundar l’any
1977.

Boixareu, fora de la junta

33 Eufòria 8 Rosell (dreta), davant la seu de Foment, dilluns.
presarial, Exceltur va ser la primera associació a aixecar la veu contra
el «llast» que suposava per a un sector tan estratègic com el del turisme 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

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

Foment també era ahir un exemple per a la CEOE de la importància de controlar el funcionament
intern i els equilibris de poder en
les patronals. Rosell no solament
va guanyar per majoria com a president, sinó que va col·locar tots els
seus candidats en la junta directiva i va deixar fora d’aquest organisme tots els de la llista del seu adversari, Joaquim Boixareu, inclòs
ell mateix. H

