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XIFRES DE KURSAAL
l teatre Kursaal de Manresa ha superat en el primer
semestre de l’any els 50.000 espectadors, una xifra
que marca un nou horitzó per a l’equipament. És es-
pecialment destacable que aquest creixement s’as-

soleixi en un moment de crisi profunda i amb l’impacte de l’I-
VA, un context que fa més meritòria la feina de l’equip que for-
men l’Ajuntament de Manresa (que hi aporta una bona part del
seu pressupost i és responsable de l’entitat municipal que el
gestiona, Manresana d’Equipaments Escènics) i El Galliner,
l’entitat que li dóna la identitat i la personalitat que han acon-
seguit convertir el teatre en un exemple per a tot el país. Que
aquests resultats s’aconsegueixin amb un nou gerent, Jordi Ba-
somba, és la prova que l’invent funciona i té fonaments.
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JOAN RIGOL President del
Patronat de Montserrat. El santuari manté
unes excel.lents xifres de visitants, que
enguany tot apunta que de nou superaran
els 2 milions de persones. Gran pol turístic.

ESTRELLA

AVINENT. L’empresa manresana ha desenvolupat una
aplicació que permet treballar en els seus productes dentals amb
les Google Glass, un giny de primera línia tecnològica que pot
tenir un gran futur. La innovació ha guiat l’empresa des de la
seva creació, i manté aquesta línia.
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i en alguna cosa es posen d'a-
cord els analistes i fins i tot els
polítics és en la necessitat de
facilitar l'accés de les empre-

ses al capital per alimentar la insinuada
recuperació econòmica. Però fins i tot
aquelles amb projectes més sòlids i pro-
metedors tenen dificultats per aconseguir
finançament bancari, i les injeccions eu-
ropees de liquiditat no han solucionat
fins ara el problema. Davant aquesta difi-
cultat, s'imposa buscar altres vies, i trucar
directament a les portes de l'estalvi parti-
cular pot ser-ne una. L'emissió de deute
per diferents instruments, del bo a les ac-
cions, sempre ha estat una via per finan-

çar projectes, i sense ella el capitalisme
no s'hagués desenvolupat com ho ha fet.
Però és també un mecanisme arriscat per
a qui aposta el contingut de la seva guar-
diola, ja que pot perdre-ho tot si el projec-
te fracassa. És per tant necessari disposar
de la màxima informació sobre l'empresa
i, segons Warren Buffet, abstenir-se d'in-
vertir en allò que no es coneix. Portades a
l'extrem, aquestes precaucions alentirien
el mercat de capitals fins a gairebé aturar-
lo, ja que pocs inversors estan en condi-
cions d'entendre els comptes d'una em-
presa i els avatars de l'activitat en la qual
opera. Per suplir aquest desconeixement
existeixen les auditories, que analitzen les

interioritats de les firmes, i els analistes
d'inversió, que avaluen el risc, a més d'or-
ganismes oficials encarregats de vigilar
que no es facin trampes als mercats orga-
nitzats, com les borses. Qui inverteixi en
una empresa que no publica auditories, i
que els mercats organitzats no admeten
en el seu si, sap a què s'arrisca. Però quan
una societat com Gowex, que cotitza en
un mercat regulat, com és el cas del Mer-

cat Alternatiu Borsari (anomenat la «bor-
sa de les pimes»), i passa les necessàries
auditories, revela que els seus comptes
són falsos i el seu valor real és zero mal-
grat cotitzar per milers de milions, quan
això succeeix, és que el sistema d'audito-
ria ha fallat i que també ho han fet els re-
guladors, i per tant, no podem confiar en
els mecanismes de transparència del
mercat, perquè ens donaran la garsa del
risc per la perdiu de la seguretat. Es pot
al·legar que l'ascensió estratosfèrica d'una
empresa de tecnologies d'Internet hauria
d'encendre les alarmes de qualsevol in-
versor, però abans que a ningú, hauria
d'haver alertat a reguladors i auditors. És
indispensable emprendre les reformes
necessàries per evitar aquest tipus de fa-
llades, de conseqüències catastròfiques
per a la confiança del potencial inversor i,
per tant, per a les oportunitats de finança-
ment de les empreses, avui més necessà-
ries que mai.
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«És indispensable fer les reformes
necessàries per evitar uns errors de
conseqüències catastròfiques per a la
confiança dels inversors»

ELS VIGILANTS ADORMITS 
Quan els auditors i els reguladors dels mercats no s’adonen que una empresa cotitzada fa trampa i no val ni el
paper dels seus informes, estan posant en perill la confiança en un mercat necessari per finançar la recuperació
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MIRIAM PONSA
Dissenyadora manresana. Serà la
pregonera de la Festa Major de Manresa
d’enguany, la cinquena a pronunciar-lo. És
un reconeixement a la seva tasca
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