
{ Regles d’inversió
a les plmes

La presa de decisions en una 
empresa necessita un enfoca- 
ment práctic que expliqui els con- 

I ceptes i métodes més eficaqos 
per dur a terme la valoració i la 

i selecció de projectes, i afrontar
• amb més seguretat el futur de

l’empresa. Aquest Ilibre se sub- 
mergeix en aquest camí i aporta 
una amplia perspectiva sobre els 

¡ diferents tipus d’inversions, i so-
t bre els efectes de la inflado.

Í! També analitza a fons els impos-
tos i el risc en l’aplicació de crite- 
ris dinámics de selecció d’inver- 

/ sions. L’obra ofereix una perspec
tiva més práctica que teórica que, 
sense deixar de banda el rigor 
técnic, permet una comprensió 

j fácil, especialment dirigida a em-
presaris de pimes, comerciants, i 
professionals.

\
■ Decisiones de inversión en la empre

sa, Mario Aguer, Edicions Pirámide, 
¡ 2004.

|
i El camf del
| triomf
| professional
'• La capacitat de lideratge d’una

persona, per dirigir equips de tre- 
l balladors, és un deis valors més
l desitjats pels empresaris. Alto
{ rendimiento personal proposa
r una metodología d’entrenament
t per desenvolupar habilitats, técni-
I ques i estratégies que estudis

cientffics han demostrat que són 
més efectives per assolir l’éxit 

) professional. L’autor s ’ha basat
i en l’estudi deis métodes utilitzats
| pels esportistes d'elit, empresa-
. ris d’éxit, iíders socials, artistes i

grans cientffics de la historia, a 
més de les dades d’análisis fetes 
per les universitats més presti- 
gioses del món.
Alto rendimiento personal. Camino del 
éxito, Juan Planes, Ed. Deusto, 2004.

L’economia valenciana 
en el context europeu
A Economia espanyola i 
del País Valencia es tra
baran les reflexions i anà 
lisis d ’alguns deis millors 
especialistes valencians 
en economia. Els vint-i- 
dos autors que hi han 
colTaborat, coordinats per 
Vicent Soler, catedràtic 
d’Economia Aplicada i di
rector del Departament 
d’Estruetura Econòmica 
de la Universitat de 
València, pertanyen ais claustres de les 
universitats Jaume I de Castellò, la Po
litècnica de València, la Universitat 
d’Alacant i la de València.

El manual pretén que el lector conegui 
de manera senzilla, però amb el màxim 
rigor acadèmic, quina és la realitat 
econòmica valenciana i espanyola en el 
mare europeu. Una realitat immersa en 
uns nous escenaris determinats pel pro- 
cés de globalització i per la generalitza- 
ció de les noves tecnologies de la infor
mado i la comunicado. Aixi mateix, 
proporciona la informado necessària

per aprofundir en el co- 
neixement deis factors de 
terminants del crcixcmcnt 
economic i de les cornete 
rístiques i comportaments 
deis agents econömics i 
socials, particularment 
deis tres agents institucio- 
nals de més incidencia: la 
Generalität Valenciana, el 
Govem espanyol i la Unió 
Europea. Es un llibre deu- 
tor de 1’enorme cabal de 

recerca económica realitzada en els dar- 
rers anys, i també deis esforgos sintetit- 
zadors deis manuals que l’han precedit. 
Es tracta, dones, d’una obra que va diri
gida a un públic ampli, perqué, a més de 
ser un manual de consulta obligada per 
al món universitari, vol ser també una 
referencia per ais actors que protagonit- 
zen diariament la vida económica valen
ciana i espanyola.

Economía espanyola i valenciana. Diver
sos autors, coordinat per Vicent Soler. 
Col-lecció “Educació materials”, Universi
tat de Valencia, 2004.

Economía espanyola 
i del País Valencia
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El m iratge de Festabilitat laboral
L’estabilitat d’un treballador en un lloc 

de feina és un principi capital en el marc 
de les relacions laboráis, que dona sentit 
a moltes de les garandes que s’establei- 
xen en Tactual sistema juridicolaboral. 
Pero, com és conegut, aquesta estabilitat 
s’está convertint a velocitat vertiginosa 
en un miratge. La generalització deis 
anomenats contactes escombraría, o no 
ajustats a la legalitat, es percep amb es
pecial intensitat al mercat laboral espa
nyol, amb xifres que superen de llarg la 
mitjana de la majoria de pai'sos de la 
Unió Europea.

El llibre Estabilidad en el empleo 
aborda, des d’una perspectiva jurídica 
crítica i innovadora, el contingut i les 
implicacions de l’estabilitat a la feina, i 
la relació que s’estableix entre aquesta

estabilitat i la contactació temporal ré
cupérant la seva vigéncia i analitzant els 
canvis normatius més recents i els ins
truments amb qué es pretén incentivar la 
contactació indefinida. Aquesta és una 
de les assignatures pendents més greus i 
que més afecten el mercat laboral de 
l’estât espanyol, que registra alts i bai- 
xos directament vinculáis a l’estaciona- 
litat de moltes feines, especialment del 
sector servéis. Un manual senzill i útil 
tant per ais empresaris que hagin de 
contactar personal i vulguin apostar 
pels contactes indefinits, com per ais 
treballadors afectats pels contactes pre
caris que vulguin conèixer els seus 
drets.
Estabilidad en el empleo, Joaquín Pérez 
Rey, Editorial Trotta, 2004.


