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ECONOMIA

n El BBVA fa un pas més en el seu 
procés de concentració de recur-
sos a la capital del Bages i el pro-
per 14 de febrer tancarà quatre de 
les oficines de banca comercial 
que té operatives a la ciutat. Les 
d’Infants, carretera de Santpedor, 
Divina Pastora i Bruc deixaran de 
donar servei aquella data i traslla-
daran els seus clients als quatre 
locals que quedaran actius a 
Manresa. Així, els clients de l’ofi-
cina de carretera de Santpedor 
s’integraran als de l’oficina de pla-
ça Bages; els de Divina Pastora, a 
la de la Sagrada Família; i els de 
Bruc i Infants, a l’oficina central al 
primer tram del Passeig Pere III. A 
més d’aquestes tres, el banc con-
serva l’oficina de la Ben Plantada 
i una cinquena oficina per al ser-
vei a empreses que està integrada 
a la seu central. 

Amb aquesta nova reestructu-
ració, el BBVA haurà tancat deu 
oficines a la capital del Bages en 
només quatre anys. Els últims 
tancaments de l’entitat a Manresa 
van ser els de Guimerà i Crist Rei 
coincidint amb l’obertura de 
l’anomenada «store» del primer 
tram del Passeig, un model d’ofi-
cina en el qual Manresa va ser pi-
onera a Catalunya per al banc.  

L’altre gran entitat bancària 
amb presència a la capital del Ba-
ges, CaixaBank, també ha fet un 
progressiu procés de concentra-
ció a la ciutat que l’ha deixada 
amb cinc oficines. L’entitat va fer 
el darrer moviment de reestructu-
ració a la ciutat l’estiu passat, quan 
va tancar cinc oficines en poques 
setmanes de diferència. Entre 
BBVA i CaixaBank sumaven 27 
oficines el 2016. A partir del 14 de 
febrer quedaran en 10. 

Segons fonts del BBVA, l’enti-
tat farà un «reforç» de personal a 
les oficines receptores de clients. 
Algunes creixeran en gestors, 
mentre que d’altres ho faran en 
unitats remotes. Així, es reforça-

rà, diu l’entitat, «l’atenció presen-
cial, l’automatització i la gestió re-
mota». Les mateixes fonts assegu-
ren que «BBVA analitza de forma 
permanent la seva atenció a client 
i per tant el canal físic de xarxa 
d’oficines, per desenvolupar 
plans que li permetin oferir el mi-
llor servei als clients». El banc 
conclou que «cada vegada es fan 
més operacions a distància. És 
una realitat que les persones van 
a les sucursals amb menys fre-

qüència i a més quan ho fan s’in-
crementa la demanda de major 
especialització en les operacions 
que es volen realitzar de forma 
presencial». Això fa que, segons 
l’entitat, «el model de banc vagi 
adequant-se a aquestes necessi-
tats amb oficines més grans, amb 
més gestors i més especialitzats». 
Les quatre oficines que tanquen, 
no disposaven d’aquests serveis  
dels quals sí disposen les que que-
den operatives, apunta l’entitat.

u L’entitat concentra l’activitat i quedarà amb només quatre locals a la 
capital del Bages uL’entitat ha tancat una desena d’oficines des del 2016

El BBVA tancarà quatre 
de les seves oficines de 
Manresa el 14 de febrer
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Les oficines que 
tancaran portes d’aquí 
a quinze dies són les 
d’Infants, Bruc, 
carretera Santpedor 
i Divina Pastora
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Seat realitza 
4.500 tests diaris 
als seus empleats 
i prepara un pla 
de vacunació
EFE. BARCELONA

n Seat realitzarà 4.500 tests d’an-
tígens diaris als seus empleats de 
producció per minimitzar el risc 
de brots de covid-19 en els llocs de 
treball i «destensar la xarxa de sa-
lut pública», i ha traçat un pla de 
vacunació que espera aplicar 
quan hi hagi vacunes disponibles. 

La companyia s’ha compro-
mès a realitzar aquests test dues 
vegades per setmana a més de 
10.000 treballadors de totes les 
plantes, amb una mitjana de 4.500 
proves diàries, «davant l’alarmant 
increment de casos en l’àmbit so-
cial i el progrés de la soca britàni-
ca del coronavirus, que té una 
capacitat de contagi estimada un 
56% més alta». Seat, la primera 
companyia a Espanya que va de-
cidir fer proves massives a la seva 
plantilla en la primera fase de la 
pandèmia, ha fet fins avui més de 
55.000 tests d’antígens i PCRs, se-
gons informa en un comunicat. 
Amb tot, assegura que la detecció 
de casos positius ha estat molt 
baixa.

CaixaBank, 
millor entitat del 
món en igualtat 
de gènere, segons 
Bloomberg
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n  CaixaBank ha obtingut la ma-
jor puntuació del món en l’índex 
d’Igualtat de Gènere de Bloom-
berg 2021, un selectiu integrat per 
les companyies més comprome-
ses amb la igualtat de gènere a ni-
vell internacional, segons Bloom-
berg. Per primer cop, l’entitat es-
devé líder absolut del GEI (sigles 
en anglès del Gender Equality In-
dex), el que la situa, d’acord amb 
la valoració de Bloomberg, com la 
millor companyia del món en 
igualtat de gènere. 

Per a Gonzalo Gortázar, conse-
ller delegat de CaixaBank, obtenir 
la màxima puntuació en aquest 
índex «suposa un reconeixement 
al nostre compromís per la igual-
tat i la diversitat, que són part es-
sencial de la cultura de Cai-
xaBank». «Continuarem treba-
llant amb el compromís per ser un 
referent, fomentant la inclusió i la 
participació amb mesures equita-
tives i promovent projectes que 
impulsen la igualtat en tots els 
àmbits de la societat», assegura 
Gortázar.

n La Demarcació de les Comar-
ques Centrals del Col·legi d’Arqui-
tectes (COAC) ha tancat el 2020 
amb una superfície visada de 
212.000 metres quadrats, dels 
quals 74.000 metres quadrats al 
Bages; 31.400, a l’Anoia; 10.000, al 
Berguedà; i 4.900 al Moianès. La 
resta, 91.862 metres quadrats, han 

estat a Osona. D’aquesta manera, 
segons les dades del col·legi, la su-
perfície visada al territori central 
respecte de l’any anterior pràcti-
cament es manté igual, amb una 
disminució d’1%. «En algunes co-
marques s’incrementa la superfí-
cie de construcció, mentre que en 
altres ha disminuït», apunta el 
col·legi, que recorda que durant el 
mes d’abril va haver una «caiguda 
important» del visat de projectes 
amb motiu de l’estat d’alarma. A 
Catalunya, la superfície visada ha 
caigut el 2020 el 17% en un any. 

Quant a l’ús d’habitatge, les da-
des del col·legi indiquen un  aug-

ment de la superfície visada  en un 
8% respecte el 2019, mentre que 
en l’ús de no habitatge hi ha hagut 
una disminució d’aproximada-
ment un 18%, fet que s’explica 
«per les intervencions de canvi 
d’ús de local a habitatge», segons 
el col·legi.  Quant a la creació d’ha-
bitatge, l’any es va tancar amb un 
total de 589 visats, el 8% més que 
el 2019. La rehabilitació dels pro-
jectes visats pel COAC decreix, 
amb una superfície total visada de 
71.740 metres quadrats, enfront 
els 133.500 d’obra nova, fet que 
suposa que la rehabilitació cor-
respon només al 35% de la super-

fície total visada a les comarques 
centrals, segons el col·legi, que 
apunta que «no totes les rehabili-
tacions son objecte de visat, i les 
dades reals de rehabilitació no-
més es poden obtenir a través de 
les llicències municipals».  

El COAC insisteix que el sector 
viu un procés de desacceleració, 
«marcat per un model tradicional 
de projectes residencials d’obra 
nova i una activitat de rehabilita-
ció testimonial». «És evident que 
calen més polítiques d’impuls a la 
rehabilitació i una aposta decidi-
da de les administracions per es-
tablir un marc regulador i finan-
çament que promoguin l’eficièn-
cia energètica, la renovació d’edi-
ficis i el desplegament de fonts re-
novables als edificis i als barris, tal 
com requereix la CE», conclou en 
una nota.

La superfície visada a la Catalunya 
Central disminueix l’1% durant el 2020
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u El sector tanca l’any amb 
un total de 212.000 metres 
quadrats visats al conjunt   
del territori


