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Capital i treball
Tothom sap
que una empresa fabrica
productes industrials o dona serveis, i
que és la suma
Francesc
de capital i treCabana
ball. Per una
Barcelona
part, hi ha els
qui aporten els recursos –els diners– necessaris per adquirir la
infraestructura de l’empresa
–terrenys, despatxos, maquinària, cotxes o camions, etc. Són els
qui manen. Per altra part, el treball està format pels obrers, administratius, directors de departament i director general –aquest
darrer és un càrrec ambivalent: a
vegades és treball i a vegades capital–. Són els que obeeixen. Les
empreses acostumen a recordar
el capital i oblidar el treball.
Posaré un exemple, ben actual.
L’empresa Gas Natural Fenosa ha
canviat la seva denominació per
Naturgy. Amb aquest nom ens
carreguem l’empresa creada per
Pere Duran, un dels millors empresaris catalans del segle XX,
amb participació de la Catalana
de Gas, una de les empreses bàsiques en la història econòmica
de Catalunya. Fenosa significa
Fuerzas Eléctricas del Noroeste
de España i estava a Galícia; va
ser absorbida per Gas Natural.
Per cert, en Franco, que fins i tot
donava títols nobiliaris, va atorgar
el comtat de Fenosa al soci majoritari de l’empresa, molt amic seu.
El títol no és gaire romàntic i no fa
pensar en conteses medievals, ni
en Sant Jordi matant dragons,
però el titular ho va agrair d’allò
més. La seva fortuna la va fer venent wolframi o tungstè a l’Alemanya nazi, durant la Segona
Guerra Mundial. Les mines eren a
Lleó i era un mineral rar, però in-
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dispensable per al blindatge dels
tancs i altres joguines de guerra.
Però ara tornem al capital i al treball, utilitzant aquella empresa
com a exemple.

Les grans empreses
obliden massa sovint
el valor del treball i la
feina dels empleats
Gas Natural Fenosa ha canviat
la denominació social, demanant
tan sols l’opinió dels accionistes.
El treball no ha tingut ni veu ni vot
en el canvi. Segons diu la propaganda que fan aquests dies, el
canvi obeeix al fet que pensen entrar en altres camps de producció. Ho entenc molt bé. En

aquests nous camps també hi
haurà recursos financers –capital– i recursos humans –treball–.
Els anuncis del nounat Naturgy
informaran els accionistes sobre
els nous productes o serveis que
donaran, sense consultar la plantilla de treballadors.
A l’hora de tancar el balanç
anual –al maig o al juny– de l’any
següent, s’informarà solemnement els accionistes, en junta general ordinària, dels resultats de
l’any. Si són positius i poden repartir dividend ho anunciaran
amb eufòria i convidaran els accionistes a beure una copa de cava Codorniu o Freixenet, empreses controlades per capital estranger. Fins ara, la força del treball no ha aparegut i tot el mèrit
és d’un consell d’administració,
que s’ha reunit dotze vegades

Barcelona vol
eliminar 1.500
anuncis de
pisos turístics

l’any per aprovar la gestió del director general i de la resta de treballadors, que han destinat 8 hores diàries, cinc dies a la setmana
–com a mínim– per aconseguir
l’aplaudiment dels accionistes
adreçat als gestors del capital per
la seva bona feina.
El treball tindrà la seva oportunitat de tenir un paper, si l’empresa presenta pèrdues o un benefici
molt ajustat. Aleshores es trobaran que són ells els responsables
del compte de resultats negatiu.
És possible que sigui veritat o que
no ho sigui.
Com que tot el que estic dient
és molt vell, som incapaços de
veure que les nostres empreses
no són un model de justícia. I no
em refereixo a la justícia del Sr.
Llarena, és clar, sinó que tinc una
visió més transcendent.

L’Ajuntament de Barcelona ha exigit a les plataformes de lloguer ocasional
d’habitatges per vacances
que elimini 1.500 anuncis
de pisos turístics il·legals a
la ciutat. En l’inici d’aquest estiu, el consistori
ha detectat un miler
d’ofertes no regulades a la
plataforma Airbnb i ahir,
amb motiu de la reunió de
la Taula de Plataformes de
Lloguer de Vacances, va
demanar a la companyia
nord-americana que els
elimini, tal com ja havia fet
anteriorment amb 4.000
anuncis més. En canvi,
l’eliminació dels 500
anuncis detectats a la plataforma Wimdu es va demanar per carta fa uns
dies, ja que aquest servei
no figura dins la taula de
plataformes, si bé hi podria entrar “en funció de
com actuï”, segons la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz. En la trobada amb representants
legals de companyies com
Booking, Airbnb, Apartur,
HomeAway, Rentalia i
TripAdvisor,
l’Ajuntament ha demanat que només s’anunciïn els 9.600
pisos legals a la capital. En
la trobada, les dues parts
van afinar els mecanismes
de control tecnològic per
detectar pisos il·legals. Per
la seva banda, les companyies van demanar que les
mesures acordades amb
l’Ajuntament de Barcelona s’extrapolin a la resta
de municipis de Catalunya, ja que la llei que en regula l’activitat és d’àmbit
català. ■
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