Europa?
ció de màxima tensió és més
Joan Tugores és llicenciat
semblant a una sortida en fals
EloPunt
Avuis’ha
- Suplemento
L'Econòmic
en
dret i en ciències econòsi,
al
contrari,
après
les
Fecha: domingo, 26 de abril de 2015
miques i empresarials (1975) i
lliçons
Página:
32 adients, sobretot les
doctor en ciències econòmireferides
a
les
necessitats
de
Nº documentos: 1
ques (1980) per la Universitat
refer nous equilibris raonade Barcelona. Va ser degà de
bles, per intentar assolir una
Recorte en color

% de ocupación: 22,79

Valor: 2487,62€

ha publicat diversos llibres i
articles a la premsa. Al llibret
es podrà conèixer els precedents de la crisi, el capitalisme 3.0, la redistribució del
poder global i el paper d’Europa.
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Obrir mercats a
l’exterior amb un
pressupost baix
es exportacions catalanes van tornar a assolir un nou rècord al
febrer amb un creixement
del 2,7% i van arribar als
4.990 milions d’euros. És el
febrer amb més vendes a
l’exterior per part de les empreses catalanes en tota la
història. Ara bé, bona part
d’aquest increment està motivat perquè les empreses que
ja exportaven ho fan amb
més intensitat. És cert que
també s’ha eixamplat la base i
ara hi ha més negocis que exporten, però encara continua
sent vàlida la idea que moltes
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EXPORTACIÓN 2.0
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hagi una desvinculació entre el treballador i l’empresa
i que es mantingui com a
mínim durant els tres anys
següents.
En aquest sentit, es considera que no hi ha desvincu-

pimes fracassen en l’intent.
El màrqueting digital pot
ser una palanca molt potent i
barata per triomfar en els
mercats exteriors. Exportación 2.0 és un manual molt
pràctic per ajudar pimes i
emprenedors a endegar el
seu procés d’internacionalització amb el recurs de eines
que es troben a la xarxa i que
sovint són gratis.
El lector pot descobrir què
fer per captar negoci fent
servir tècniques com ara el
màrqueting en cercadors,
xarxes socials, la venda en línia, les campanyes a través
del correu electrònic i els
marketplaces.
D’altra banda, el llibre
també enumera actuacions

La sentència de
divorci estableix
una compensatòria
a l’excònjuge en capital, pel
pagament lliura el seu 50%
de l’immoble i rep una
compensació econòmica
per la diferència. Com
tributa en IRPF?

que cal fer per mesurar l’èxit
del màrqueting.
L’autor Rafa Olano és director de l’agència de màrqueting digital internacional
Loft & Co. Ha treballat com a
consultor de firmes multinacionals a cavall entre Nova
York i Barcelona, però també
ha assessorat centenars de
petites i mitjanes empreses.
Olano és enginyer tècnic per
l’Euiti de Bilbao.

La dissolució del condomini
sobre el bé amb adjudicació a
cadascun dels copropietaris
de la seva participació no
constitueix alteració en la
composició del seu patrimoni, si l’adjudicació es correspon amb la respectiva quota
de titularitat. No s’actualitzen
els valors dels béns o drets rebuts, conserven el valor d’adquisició originari i, per a futures transmissions, la data
d’adquisició originària. Si
s’atribueix a algun dels copropietaris béns o drets per
més valor que el que corres-
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