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A reveure, Quimet
BON RECORD · Agents econòmics i empresarials valoren la memòria que deixa el degà
del periodisme econòmic català HOMENATGE · En destaquen el rigor i la bonhomia
Joan Maria Piqué
BARCELONA

J

oaquim Perramon, en Quimet per als íntims o qualsevol persona que hi hagués parlat més de tres vegades, va deixar un rastre
amable de la seva vida. Tot i que
els elogis als finats s’han convertit
en un lloc comú i arriben a alterar
l’autèntica fesomia de la persona
que se’n va, en aquest cas només
calia parlar amb les persones que
van tractar-lo per notar que els
elogis no eren fingits ni exagerats.
Tant des de la banda dels companys informadors, com des del
cantó de les fonts de la informació, es destacava la condició de
bon professional i bona persona,
fent palès que no es pot ser una
cosa sense l’altra.
Un dels més commoguts era el
catedràtic Anton Costas, vicepresident del Cercle d’Economia. La
seva relació venia del Cercle i
també de l’època en que en Quimet va col·laborar amb Ernest
Lluch quan aquest era rector de la
Universitat Menéndez Pelayo
(UIMP), de la qual Costas era vicerector. “Era un professional rigorós i honest, ple de curiositat, i un
home bo, una de les persones amb
més categoria humana que he conegut, molt lleial i mai servil”, va
ressaltar, “va ser molt valent en
afrontar la seva malaltia”, va afegir Costas, “m’entristeix molt la
seva mort”.

Honestedat i rigor
El president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, va definir en
Perramon com “un mestre del periodisme econòmic”. En aquesta
definició hi va coincidir l’actual
president de l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica
(APIEC), Agustí Sala, que el va
descriure com “un periodista de
referència”. Sala va ressaltar que,

BARCELONA

A partir d’aquesta tardor,
l’aerolínia escandinava SAS
començarà a operar dos
nous vols entre Estocolm i
Göteborg i Barcelona, amb
una freqüència de dues vegades per setmana. Amb
aquestes incorporacions,
l’oferta de vols entre Catalunya i els països escandinaus i bàltics arriba fins als
101 vols setmanals, segons

El ministeri d’Indústria va enviar ahir a la Comissió Nacional de l’Energia una proposta
per congelar les tarifes elèctriques, tant les domèstiques
com les industrials, al darrer
trimestre d’aquest any. Les tarifes domèstiques van passar
sense canvis la darrera revisió
de preus, l’1 de juliol passat,
però totes les altres van patir
un increment mitjà de l’1,7%.
Indústria havia proposat un
increment de l’1,81% per als
clients domèstics, però el consell de ministres no va acceptar aquesta mesura.

Unilever eliminarà
12.000 llocs de
treball a Europa

El periodista Joaquim Perramon, pioner de la informació econòmica, en una imatge del 2001 ■ AVUI

tot i estar retirat, Joaquim Perramon era un dels participants més
assidus a les activitats formatives
de l’APIEC, una entitat que va ajudar a fundar i de la qual va ser el
primer president: “L’edat no li va

Patronals, sindicats,
acadèmics i periodistes
lloen el mestratge de
Joaquim Perramon
ser un obstacle perquè continués
donant suport a les iniciatives per
millorar la professió”, va afirmar
Sala.
El president de la patronal
Pimec, Josep González, va destacar
que, amb la seva feina, en Perra-

mon “va ajudar a fer que la informació econòmica es transformés i
guanyés presència als mitjans”.
González va subratllar també l’“honestedat en un tema difícil” com la
informació econòmica, i el “compromís amb el país” del veterà periodista, que “es va plasmar en el projecte de treure el primer diari en català des de la Guerra Civil, l’AVUI”.
Joan Rosell, president de la patronal Foment del Treball, va destacar que en Perramon “portava
la professió a la sang i l’exercia
amb la màxima solvència i rigor”,
fins al punt que va esdevenir “un
referent de l’opinió econòmica catalana”. Entre les virtuts del finat,
Rosell va citar que “sempre va ser
una persona afable, amb una curiositat innata i una visió de país

que tots els qui el vam tractar
hem de valorar”.
El president d’Abertis Logística, Macià Alavedra, va recordar
que “vaig conèixer en Perramon
quan jo era conseller d’Indústria, i
després d’Economia. Era un periodista molt fiable, treballava amb
serietat i escrivia amb bona informació. Sembla un lloc comú, però
realment era bon professional i
bona persona”.
Des dels sindicats, el secretari
general de la UGT catalana, Josep
Maria Álvarez, va lamentar que
“perdem una persona amb molts
coneixements”. Segons Álvarez,
“el sindicalisme català ha de reconèixer els seus mèrits i li ha d’expressar el seu agraïment perquè
ens va ajudar molt”. ■

Les connexions aèries amb els
països nòrdics creixen un 68%
Redacció

Indústria congela
la tarifa elèctrica
el quart trimestre

va informar el departament
d’Innovació, Universitats i
Empresa.
Amb aquests ja són 31
els vols que opera SAS amb
Catalunya. També Ryanair
va posar en marxa recentment un vol entre Girona i
Billund (Dinamarca), amb
una freqüència de quatre
cops per setmana. Des de
l’any 2005 fins al 2007 s’ha
consolidat una tendència a
l’alça en el nombre de vols
entre Catalunya i els països

nòrdics. En tres anys s’ha
passat de 60 connexions aèries setmanals a més de
cent, amb un increment del
68,3%. Les rutes amb Noruega s’han triplicat, i
aquest any s’ha posat en
marxa el primer vol directe
amb Estònia.
El 2006, Catalunya va
rebre més de 470.000 turistes nòrdics, xifra que suposa un augment del 16%
respecte de l’any anterior, i
més de 3.300 pernoctaci-

ons. L’estada mitjana
d’aquests visitants és de 7,1
dies. Del total de turistes
nòrdics, més de 420.000
van arribar per avió. El Consorci de Turisme de Catalunya disposa d’un centre de
promoció als països nòrdics
des del 1997.

Nova terminal al Prat
El director de l’aeroport del
Prat, Fernando Echegaray,
va assegurar ahir que l’assignació de noves aerolínies

per a l’aeroport de Barcelona, que es decidirà a final de
mes, “satisfarà les demandes de la societat catalana”.
Echegaray va explicar
que la nova terminal aeroportuària “busca el màxim
desenvolupament de les
companyies aèries que hi
operaran, i el desenvolupament de rutes intercontinentals que comuniquin
Barcelona amb nous països
i destinacions. com els Estats Units i Àsia.
El director del Prat va
destacar el creixement continuat de l’aeroport els dos
darrers mesos, amb 6,8 milions de passatgers, un 15%
més que en els mateixos
mesos de l’any anterior. ■

El consorci anglo-holandès
Unilever va anunciar ahir que
el gruix de la retallada d’ocupació que ja havia anunciat recaurà a Europa, on l’empresa
eliminarà entre 10.000 i
12.000 llocs de treball. Unilever havia anunciat la supressió de 20.000 llocs de treball a
escala mundial els propers
quatre anys. L’empresa encara
no ha informat de quants
d’aquests acomiadaments es
faran a l’Estat espanyol, on
Unilever, capçalera de marques com Dove, Axe, Skip,
Hellman’s i Knörr, té la seu a
Barcelona. A Espanya Unilever
té 2.000 empleats, i 44.000 a
tot Europa.

Sabadell acollirà
el primer saló
aeronàutic de l’Estat
La Fira de Sabadell acollirà del
4 al 7 d’octubre que ve la trobada internacional Air Meeting. Durant les jornades
d’aquest saló aeronàutic se
celebraran debats i anàlisis
sobre la problemàtica del sector. De cara a aquest saló,
AENA ha anunciat que permetrà l’aterratge d’ultralleugers
a l’aeroport de Sabadell.
Aquesta fira del sector aeronàutic comptarà amb més de
30 empreses i un nombre similar d’aeronaus, que s’exposaran a la Fira de Sabadell.

Alitalia retalla 150
vols diaris des de
l’aeroport de Milà
El pla industrial 2008-2010 de
l’aerolínia Alitalia preveu cancel·lar uns 150 vols diaris des
de l’aeroport milanès de Malpensa. Alguns d’aquests vols
deixaran d’operar-se, i d’altres
es traslladaran a l’aeroport
romà de Fiumicino. Les línies
mestres del pla de salvament
d’Alitalia passen per un augment de capital, retallada de
personal i la reducció de vols
des de Malpensa.

