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wLa catedràtica d’Economia i investigadora de la Fundació
d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) Sara de la Rica es va
mostrar ahir “absolutament pessimista” en considerar que,
amb l’actual ritme de creació d’ocupació, no es recuperaran
els llocs de treball perduts durant la crisi fins d’aquí a quinze
anys. De la rica va fer aquestes declaracions durant la presen-
tació de l’Observatori Laboral de Fedea. / Efe

wLa Federació d’Empresaris de Badalona (FEB), afiliada a
Foment del Treball, ha firmat un conveni de col·laboració
amb la patronal de les petites i mitjanes empreses Pimec
que la converteix en la seva afiliada i la seva representant
a la comarca del Maresme, segons un comunicat. Aquest és
el primer cas a Catalunya i Espanya en què una organització
empresarial s’adhereix a dues patronals diferents. / Redacció

El jutjat mercantil número 1
de Madrid ha declarat en
concurs voluntari de credi-
tors al grup Arturo Canto-
blanco, vinculat al president
de la CEIM, Arturo Fernán-
dez. El grup Arturo Canto-
blanco va sol·licitar el precon-
curs de creditors el mes de
juny passat per iniciar una
reestructuració i “garantir
el futur del projecte empre-
sarial”, segons va informar
el mateix grup. / EP

Cantoblanco,
d’ArturoFernández,
suspènpagaments

Arturo Fernández
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Al ritmeactual, Espanya trigarà 15 anys
a recuperar l’ocupació perduda

Lapatronal deBadalonaés l’única afiliada
alhora aFoment i aPimec

BARCELONA Redacció

El comerç minorista va regis-
trar un increment de l’1,1% anu-
al al setembre, per sobre del
0,3% del mes anterior, segons
les dades de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Es tracta de
la millor dada interanual de co-
merç minorista des del novem-
bre de l’any passat, amb un in-
crement destacat en l’apartat de
vendes de complements per a la
llar (4,35%). També es van incre-
mentar les vendes d’alimenta-
ció, que van registrar una puja-
da del 2,5% interanual.
Rere un llarg forat del con-

sum des de l’inici de la crisi el
2008, la demanda interna va co-
mençar a recuperar-se en l’úl-
tim tram de l’any passat, contri-
buint a la sortida de la recessió.
Sense desestacionalitzar, l’incre-
ment de setembre va ser del
2,9% interanual per una caiguda
del 0,9% a l’agost.
Les vendes del comerç mino-

rista es van incrementar en to-
tes les comunitats, excepte a
l’Aragó. Els increments més im-
portants van ser els registrats
per les zones de gran penetració
turística: a les Canàries van aug-
mentar un 7,1%, a les Balears un
6%, i a València un 4,7%. Per la

seva part, a Catalunya les ven-
des es van incrementar un 3,4%,
per sobre de lamitjana no deses-
tacionalitzada del 2,9%.
La Confederació Espanyola

del Comerç (CEC) va declarar
que l’augment de les vendes al
setembre, després d’uns mesos
estancades, atorga un “petit
alleujament” al sector i confia
que, definitivament, suposi un
canvi de tendència. En un comu-
nicat, la CEC defensa que el co-
merç de proximitat es consolida
comel format quemés esforç es-
tà fent en la contractació, amb
un increment de l’ocupació de
l’1,1%. “Continuem confiant que
l’últim trimestre sigui el de l’en-
lairament definitiu, que espe-
rem que es consolidi amb la mi-
llora de liquiditat que proporcio-
narà a les famílies la reforma fis-
cal a partir del gener. Aquest fet
i la campanya de Nadal són els
nostres aliats de cara als pro-
pers mesos”, defensa el presi-
dent de la CEC, Manuel García-
Izquierdo.
Per la seva part, l’organització

d’autònomsUpta alerta que res-
pecte a l’agost les vendes van bai-
xar un 1,8% i reclama al Govern
“una política més expansiva que
reactivi l’economia i el consum i
unveritable PlaNacional de Pro-
moció del Comerç”. També l’or-
ganització d’autònoms Opa ad-
verteix que el sector “no es recu-
perarà fins que no es reactivi el
consum intern”.c

Les vendes es
disparen a les zones
més turístiques: a les
Canàries pugen un 7%
i a les Balears un 6%
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Any 2014. Taxa de variació anual en %
Corregit d’efectes estacionals
i de calendari
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INFORMACIÓ PER A SUBSCRIPTORS I LECTORS: Recollida en botigues Zara Home (només a Catalunya). Quan recolliu el producte a les botigues Zara Home heu de presentar la cartilla amb la reserva prèviament
efectuada i emplenada degudament amb els cupons més 29,99 €. No es poden fer reserves per a enviaments a domicili.

29,99 €
+cupons

per només

Joc de
12 tovalloles

PVR 75 €

Per a més informació,
captureu aquest codi

o entreu awww.lavanguardiashopping.com

Joc de 12 tovalloles:
2 tovalloles de bany
2 tovalloles de mans
2 tovalloles de tocador
6 tovalloles de convidats
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Aconsegueix amb La Vanguardia un joc de 12 tovalloles amb el disseny i la qualitat de Zara Home
emplenant la cartilla amb el codi de reserva abans del diumenge 23 de novembre.

Retalla 15 dels 20 cupons que es publicaran
de dilluns a divendres a La Vanguardia,
entre el dilluns 27 d’octubre i el divendres
21 de novembre.

Si no tens la cartilla la pots baixar des de:
www.lavanguardiashopping.com

PANORAMA

El comerç torna a créixer
desprésdemesos estancat
El sector confia en la campanya nadalenca i la reforma fiscal


