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Com crear una botiga on line, taller
gratuït a la Cambra
El proper dimarts de 9 a 11 del matí

Quan plantejar la creació d'una botiga on line, quina estratègia seguir, quins són els passos per
posar-la en marxa i moltes d'altres qüestions relacionades amb els negocis a la xarxa s'abordaran
al taller gratuït que ha organitzat la Cambra per al proper dimarts, 28 d'octubre, de 9 a 11 del matí.
La participació està limitada a 20 persones i cal fer inscripció prèvia a l'adreça de correu electrònic
jmonge@cambramanresa.org. Al taller, que anirà a càrrec del consultor en màrqueting digital Jordi
Argelich, s'hi explicarà de manera pràctica tot el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'obrir un
negoci a internet.

El comerç electrònic va créixer el 2013 prop d'un 22%, amb un volum de facturació que va assolir
els 3.291 milions d'euros el darrer trimestre d'aquell any, segons dades de la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència. El sectors que lideren la facturació en negocis on line són el turisme,
seguit del transport aeri, el màrqueting directe i el transport terrestre de viatgers. La compravenda
de roba va ocupar el 2013 la cinquena posició per volum de negoci, augmentant els ingressos en
un 49% respecte l'any anterior.

El comerç on line compta amb un factor d'internacionalització important, i ho demostra el fet que el
volum de negoci generat per operacions fetes des de fora d'Espanya amb empreses espanyoles
va créixer un 39% el darrer any.
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http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/47124/crear/botiga/line/taller/gratuit/cambra

mailto:jmonge@cambramanresa.org


PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l FRQ l 3

EL TEMA A DEBAT

Cambra i PIMEC  confien  que  els valors 
cadastrals estiguin en via d’ajustar-se

Manresa congela les ordenances fi scals i només augmenta la taxa d’escombraries un 3% amb força consens polític

Francesc Serrat
Manresa

 “És positiu que 

hagin trencat 

les inèrcies dels 

increments

 segons l’IPC”

ENTREVISTA
PERE CASALS
President de la 
Cambra de Manresa

“No 

demanem 

una revisió de 

la ponència 

cadastral”

En el ple de dijous de la set-
mana passada, l’Ajunta-
ment de Manresa va apro-
var les ordenances fi scals 

per al 2015, amb els vots favorables 
de CiU i PSC, l’abstenció d’ERC, 
CUP i PP i el vot negatiu de PXC.
El regidor d’hisenda, Josep Maria 
Sala, va explicar que es tractava 
d’un “increment zero” en general 
de les ordenances per a l’any vinent 
“pel bon comportament de la in-
fl ació i amb l’objectiu de facilitar 
l’impuls econòmic de la ciutat sen-
se malmetre la recuperació de les 
fi nances municipals”. 

L’IBI manté els tipus 
impositius generals 

Pel que fa a l’Impost sobre Béns 
Immobles, Sala va anunciar que es 
proposa mantenir els tipus impo-
sitius generals i que s’ha sol·licitat 
l’aplicació de coefi cients reductors 
del valor cadastral, que es publica-
ran a fi nals de desembre. 
En relació a les bonificacions de 
l’IBI va assenyalar que la correspo-
nent a famílies nombroses s’adapta 
als nous criteris de la tarifació so-
cial i que s’amplia l’exempció per a 
centres sanitaris de titularitat pú-
blica a dos centres de l’ICS.  

Impost de construcccions 
també congelat

La congelació impositiva afectaria 
també a l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO), que 
manté el tipus impositiu del 3,84% 
que es va fi xar el del 2104 (2012: 4%, 
2013: 3,80%).  En l’Impost d’Activi-
tat Econòmiques (IAE), que també 
té un increment zero segons la pro-
posta, s’introdueix una nova boni-
fi cació per a aquelles empreses que 
tinguin un resultat negatiu a partir 
de 2015 i següents fi ns a un màxim 
de tres anys consecutius.
 La mesura seria efectiva a partir 
de 2017. FREQÜÈNCIA ha dema-
nat la valoració als diferents agents 

socials i empresarials de Manresa. 
El president de la Cambra de Man-
resa reconeix que l’IBI s’ha conver-
tit en una font d’ingressos per com-
pensar-ne d’altres i això fa difícil 
que avancin les converses en el sen-
tit de convèncer l’Ajuntament que  
ha de prescindir de part d’aquests 
ingressos. D’altra banda, la propos-
ta d’ordenances té de bo que “ha 
trencat les inèrcies dels increments 
segons l’IPC.

-Com valoreu la pro-
posta d’ordenances 
fi scals que propo-
sa l’equip de go-
vern de Manresa?
És positiu que ha-
gin trencat la inèr-
cia dels increments 
segons l’IPC. El ciuta-
dà i les empreses portem 
molts anys de crisi retallant des-
peses mentre ordenances i preus 
de serveis bàsics no paren d’incre-
mentar-se. També és positiu l’es-
tabliment d’una nova bonifi cació 
a l’IAE, tot i que no tindrà efectes 
fins al 2017. Caldria ampliar-les 
seguint bones pràctiques d’altres 
municipis. Ara falta veure què fa-
ran amb l’IBI.

-S’ha avançat en el diàleg sobre 
la rebaixa de l’IBI?
Seguim en converses, però no som 
on voldríem. L’IBI ha esdevingut 
una font d’ingressos per compen-
sar-ne d’altres, i bona part dels 
grups polítics s’hi aferren com a 
única via de sortida, donant per 
impossible la reducció de despe-
ses i la millora en l’efi ciència dels 
mitjans municipals. Per això es re-
sisteixen a rebaixar-lo. Però la seva 
responsabilitat és resoldre també 
reptes complexes com aquest, no 
sols els fàcils.

-Com afecta l’import de l’IBI en 
l’economia de l’empresariat de 
Manresa?
L’IBI és un impost injust per na-
turalesa, perquè no té en compte 
els resultats de les empreses o el 
poder adquisitiu dels ciutadans. 
La llei no permet fer-lo progres-
siu. Això fa que avui moltes famí-
lies amb problemes i molts negocis 
defi citaris suportin un IBI que de 
mitjana ha incrementat l’import 
dels rebuts més d’un 40% durant 
aquests anys de crisi. A molts se’ls 
fa difícil aguantar-ho. Per això in-
sistim tant en què cal rebaixar-lo.

-Quina és la darrera propos-
ta de revisió cadastral?

La ponència cadas-
tral del 2007 va ser 

un disbarat i Man-
resa n’ha pagat les 
conseqüències. 
Per això en de-

manàvem una de 
nova. Però la gerèn-

cia del Cadastre plan-
teja l’alternativa d’aplicar 

primer uns coefi cients de re-
ducció ràpida i després fer un ajus-
tament fi  dels valors. Sembla una 
bona opció si realment es fa de se-
guida i escolten els col·lectius que 
coneixem la realitat de la ciutat, tal 
com s’han compromès a fer. 

-Per quan es preveu l’adequació 
del valor cadastral als preus re-
als de mercat?

ENTREVISTA
ESTEVE PINTÓ
President PIMEC 
Catalunya Central

-Respon la proposta de l’equip 
de govern les expectati-
ves de la plataforma 
per a l’actualitza-
ció a preus reals 
de l’IBI?   
En principi, la 
p r o p o s t a  d e 
l’equip de govern 
és no augmentar 
la majoria de taxes 
i impostos, a excepció 
de la taxa d’escombraries. 
Quant a l’IBI, es proposa mante-
nir els tipus impositius generals i 
aplicar els coefi cients reductors del 
valor cadastral que es publicaran a 
fi nals d’any, de manera que el nou 
tipus impositiu no es podrà deter-
minar fi ns a gener de 2015. 
A priori, sembla un primer pas 
per apropar-se a l’actualització 
de preus reals de l’IBI, tot i que en 

aquests moments, no és possible 
assegurar si el resultat fi nal s’ajus-
tarà a les expectatives de la plata-
forma. 
-Què demanen les entitats socials 
i empresarials en aquest sentit? 
D’ençà de la reunió mantinguda 
amb la gerència del cadastre, el 
passat juliol, la plataforma va pren-
dre la decisió de no demanar una 
revisió de la ponència cadastral, 
en tant que es va constatar que els 
valors cadastrals estaven en vies 
d’ajustar-se a uns valors molt més 
raonables. La plataforma partici-
parà en una comissió de treball per 
aconseguir aquests ajustos. L’ob-
jectiu de la plataforma era aconse-
guir una reducció en la recaptació 
de l’IBI d’un 5% a partir del 2015, 
amb consens de tots els grups mu-
nicipals. 

-De què va servir la pressió que es 
va fer en el seu moment?   

Entenem que s’ha pro-
duït una sensibilit-

zació sobre aquest 
assumpte a nivell 
dels grups muni-
cipals, i també a 
nivell de la pròpia 

administració en-
carregada del cadas-

tre, a més d’aconseguir 
aglutinar amb aquest objec-

tiu un grup considerable d’entitats 
amb diferents objectius i fi nalitats. 

-Podria coincidir la rebaixa  amb 
una nova revalorització?   
Esperem que no sigui així i, en 
qualsevol cas, estaria a mans de 
l’Ajuntament evitar que això suc-
ceís. n

De moment, al 2014 tots els valors 
s’han reduït un 27%, i per al 2015 
s’aplicarà una altra rebaixa impor-
tant, que podria ser al voltant del 
29%. Tot i així caldrà fer nous ajus-
taments per posar-los al nivell que 
requereix la llei. 
La proposta de la gerència del Ca-

dastre és fer després l’ajustament 
fi nal. Si es fa bé serà el més pràctic 
i ràpid, assolint els valors correc-
tes al 2016. 
Però que ningú pensi que això com-
portarà també la baixada de l’IBI, 
dependrà de la voluntat de l’Ajun-
tament. n



La taxa d'atur es va situar a Ca-
talunya en el 19,10 % de la pobla-
ció activa en el tercer trimestre del
2014, que deixa el nombre total de
desocupats en aquesta comunitat
en 726.100 persones, segons les da-
des de l'Enquesta de Població Ac-
tiva (EPA). És la primera vegada
des de l’any 2011 que la taxa bai-
xa per sota del 20%.

L'enquesta, que va publicar ahir
l'Institut Nacional d'Estadística
(INE), revela que la taxa d'atur al
conjunt de l’estat va baixar fins al
23,67 %, fet que suposa que des-
cendeix del 24 % per primera ve-
gada des de l'any 2011, mentre que
el nombre d'aturats va baixar de
195.200 persones, la quantitat més
gran en la qual s'ha reduït l'atur en
un tercer trimestre de tota la sèrie
històrica. La xifra total de desocu-
pats a l’estat se situa en els 5,4 mi-
lions de persones.

Catalunya és la segona comu-

nitat que registra un descens més
alt del nombre d'aturats respecte
al trimestre anterior, amb 44.400
menys, un descens del 5,76 % en
relació amb el trimestre anterior i
del 17 % en comparació del mateix
trimestre de l'any passat. Des d'u-
na perspectiva anual, la desocu-
pació afecta a Catalunya a 149.300
persones menys, fet que converteix
aquesta comunitat en la que re-
gistra un descens més important
de l’atur, seguida de Madrid i el País
Valencià.

Respecte al nombre d'ocupats a 
Catalunya, l'EPA apunta que el
nombre d'ocupats es troba en 3,07
milions de persones, fet que su-
posa l’1,14 % més que el trimestre
anterior (34.800 persones) i el
2,30 % més que l'any anterior
(69.000). Al conjunt de l’estat,
aquesta xifra es va situar el tercer
trimestre d'aquest any en els 17,5
milions de treballadors, fet que su-
posa 151.000 treballadors més, de

manera que la taxa d'ocupació
augmenta al 45,44 %, en tant que
la taxa d'activitat es redueix al
59,53 %, amb 22,9 milions perso-
nes actives, 44.200 menys que el
trimestre anterior.

El conseller d'Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, va assegurar
ahir que a Catalunya s'està «gua-
nyant la batalla contra l'atur», una
interpretació contrària a la dels sin-
dicats, que van evitar titllar de po-
sitives les dades de desocupació.

Per a Puig, les dades «contribu-
eixen a mirar amb confiança la so-
lidesa de la recuperació econò-
mica». «Veig el got mig ple més que
mig buit», va asseverar Puig, que,
això no obstant, reconeix que hi ha

«certa inquietud» sobre la fortale-
sa de la millora de l'economia.

Per contra, UGT va evitar valo-
rar les xifres d'ocupació, ja que as-
segura que la caiguda de la po-
blació activa en 80.300 persones
respecte del mateix període de
l'any passat «indica que les per-
sones a l'atur ja no busquen ocu-
pació o marxen a l'estranger da-
vant la falta d'expectatives labo-
rals». En la mateixa línia, CCOO va
advertir que «no es pot parlar de
recuperació mentre es mantingui
una taxa d'atur elevat amb taxes in-
suficients d'activitat i ocupació».
UGT va incidir en la reducció d'un
punt de la taxa d'activitat respec-
te al tercer trimestre de l'any pas-
sat, que es va situar en el 62,6 %, i
també en la taxa de temporalitat
del 18,45 % i el 14,04 % de pobla-
ció ocupada que treballa a temps
parcial, percentatge que s 'eleva al
28,84 % en el cas de l'ocupació fe-
menina.
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L’atur baixa per primer cop a Catalunya
del 20% en 3 anys i afecta 726.000 persones

La taxa de desocupats és del 19,1%, i el Govern creu que «s’està guanyant la batalla de l’atur»

Quan plantejar la creació d’una
botiga on line, quina estratègia
seguir, quins són els passos per po-
sar-la en marxa i d’altres qües-
tions relacionades amb els nego-
cis a la xarxa s’abordaran al taller
gratuït que ha organitzat la Cam-
bra de Comerç de Manresa per a
dimarts que ve, de 9 a 11 del matí.
La participació està limitada a 20
persones i cal fer inscripció prèvia
a l’adreça jmonge@cambraman-
resa.org. Al taller, que anirà a càr-
rec del consultor en màrqueting di-
gital Jordi Argelich, s’hi explicarà
de manera pràctica tot el que s’ha
de tenir en compte a l’hora d’obrir
un negoci a Internet. El comerç
electrònic va créixer el 2013 prop
del 22%, amb un volum de factu-
ració de 3.291 milions d’euros el
darrer trimestre d’aquell any, se-
gons la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència. 
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Com crear una
botiga ‘on line’,
tema d’un taller
gratuït a la
Cambra

Al conjunt de l’estat, l’atur
baixa, segons l’EPA, del 24% i
situa el nombre de persones
sense feina en 5,4 milions
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ECONOMIA

Madrid
IBEX 35

+83,80 (+0,82%)
10.333,70

Madrid
GENERAL

+8,40 (+0,80%)
1.052,78

València

+9,29 (+0,75%)
1.243,34

Barcelona

+6,47 (+0,74%)
876,89

Bilbao

+14,50 (+0,85%)
1.718,94

Latibex

-52,70 (-2,53%)
2.032,80

Euro Stoxx
50 P. VALORS

+35,13 (+1,17%)
3.043,66

Nova York
DOW JONES (*)

+248,51 (+1,51%)
16.709,83

Londres
FTSE 100

+19,42 (+0,30%)
6.419,15

Tòquio
NIKKEI

-56,81 (-0,37%)
15.138,96

Frankfurt
DAX

+107,17 (+1,20%)
9.047,31

La Borsa espanyola va tancar la sessió d'ahir, de
gran volatilitat, amb una alça del 0,82%, i per
sobre dels 10.300 punts, gràcies a l'obertura en
positiu de Wall Street després de la publicació
de dades econòmiques i empresarials positives.

Així, amb la prima de risc en 129 punts bàsics,
el principal selectiu espanyol, l'Ibex 35, va sumar
83,80 punts, el 0,82%, fins a 10.333,70 punts, de
manera que els guanys anuals s'eleven al 4, 21%.

Després de tancar el dimecres a l'alça i recupe-
rar els nivells perduts la setmana passada, la bor-
sa espanyola semblava que es decantava a prime-
ra hora d'ahir a la recollida de beneficis, de mane-
ra que baixava gairebé l'1% i perdia els 10.200
punts.

Poc després es donava la volta animada per les
dades de producció manufacturera a la zona de
l'euro i la caiguda de la taxa d'atur a Espanya.

De la mateixa manera, el mercat s'alegrava en
conèixer que el sector privat d'Alemanya va acce-
lerar el seu creixement a l'octubre, en recuperar la
indústria, el que suggereix que la major economia
d'Europa pot estar guanyant impuls.

Una alegria que durava poc ja que, malgrat pu-
blicar aquesta dada positiva, el mercat espanyol
tornava a cotitzar en negatiu poc després.

La volatilitat i la cautela portaven de nou l’Ibex
35 al terreny de les pèrdues, i això malgrat que el
Banc d'Espanya va estimar ahir que l'economia es-
panyola va créixer entre juliol i setembre el 0,5%,

una dècima menys respecte a l'avanç del trimes-
tre precedent. D'aquesta manera, l'economia es-
panyola suma cinc trimestres consecutius a l'al-
ça.

A la recta final de la sessió i després de l'ober-
tura en positiu de Wall Street, l'Ibex 35, que mi-
nuts abans es decantava fortament per les pèrdues,
tornava als guanys.

Wall Street va obrir amb una pujada de l’1,15%
al Dow Jones d'Industrials, després de positives
xifres setmanals de sol·licituds del subsidi per des-
ocupació als Estats Units, que es va situar en el ni-
vell més baix des d'abril de 2000, o de beneficis
empresarials com els de General Motors (GM), que
han crescut el 98,2%.

A Europa tots els mercats van acabar amb
guanys; París es va revaloritzar l’1,28%; Milà, el
0,88%; Londres, el 0,30% i Frankfurt, l’1,20%.

Tercer ascens consecutiu de l’Íbex 35

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 3.810 0.00 7.150 3.810
B. BILBAINAS 6.900 0.00 7.450 6.500
CARTERA REA 2.070 0.00 2.100 1.450
CEVASA 131.850 0.00 149.000 106.946
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 32.200 0.00 35.530 22.456
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.250 + 1.43 4.883 4.069
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.550 0.00 1.940 0.550
IN.M.BARCINO 1.340 0.00 1.580 1.340
INVERFIATC 0.250 0.00 0.500 0.230
LIBERTAS 7 2.350 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 10.000
MOLINS 7.500 0.00 8.047 7.142
U.EUROPEA I. 3.300 +10.00 3.900 2.850
URBAR 0.550 0.00 0.950 0.540

Abengoa B 3,290 0,24 3,320 3,166 33.282.301 4,730 1,394
Abertis 15,260 0,30 15,310 15,000 15.281.632 17,280 13,720
Acciona 54,000 -0,04 54,970 53,370 11.154.590 67,780 38,165
ACS 28,965 0,33 29,020 28,400 24.969.963 33,791 20,953
Amadeus 27,105 0,31 27,105 26,525 47.353.309 32,088 25,210
ArcelorMittal 10,090 0,50 10,130 9,789 8.058.642 13,256 9,010
Banco Popular 4,924 0,45 4,970 4,792 85.996.893 5,923 3,705
Banco Sabadell 2,318 0,91 2,339 2,252 45.185.639 2,713 1,710
Bankia 1,430 1,92 1,435 1,382 45.555.662 1,627 0,872
Bankinter 6,746 1,98 6,840 6,615 47.947.193 7,090 4,146
BBVA 9,165 0,84 9,204 8,951299.906.984 9,823 7,874
BME 29,905 0,40 30,120 29,500 12.900.669 35,733 23,740
Caixabank 4,764 1,30 4,775 4,612 89.464.191 4,999 3,236
Dia 4,903 -0,33 4,949 4,777 31.988.583 6,937 4,479
Enagas 25,365 0,42 25,470 25,015 21.888.280 26,200 17,563
FCC 15,330 0,39 15,490 15,080 6.727.590 21,920 12,415
Ferrovial 16,025 1,68 16,030 15,620 47.724.667 16,200 12,659
Gamesa 7,530 0,20 7,695 7,381 38.546.277 9,920 6,389

Gas Natural 22,035 0,85 22,145 21,720 20.335.929 24,445 16,303
Grifols 31,700 0,06 32,120 31,300 22.293.786 42,530 27,910
IAG 4,866 3,33 4,870 4,652 40.201.802 5,569 3,850
Iberdrola 5,490 0,86 5,509 5,401126.444.574 5,769 4,258
Inditex 21,280 0,73 21,355 20,865 78.920.392 23,929 19,290
Indra 9,813 -3,84 10,170 9,707 21.337.718 14,656 9,500
Jazztel 12,750 0,39 12,750 12,690 29.824.191 12,860 7,210
Mapfre 2,736 1,30 2,740 2,677 24.738.616 3,372 2,399
Mediaset 9,930 4,28 9,944 9,500 24.496.704 10,095 7,281
OHL 23,110 -1,55 23,430 22,550 26.496.632 34,215 21,475
REC 67,890 0,41 68,440 66,920 22.794.996 68,880 42,389
Repsol 17,540 0,72 17,620 17,100102.133.540 19,675 15,697
Sacyr 3,645 0,14 3,705 3,485 33.374.310 5,389 3,060
Santander 7,030 0,54 7,065 6,882477.088.374 7,791 5,527
T Reunidas 39,145 -0,19 39,335 38,210 7.779.839 45,851 35,900
Telefónica 11,490 1,06 11,515 11,260157.492.073 12,935 10,482
Viscofan 44,865 0,77 45,220 44,000 10.214.679 45,220 35,622

IBEX 35
TÍTOL TANCAM      DIF. (%)     MÀXIM              MÍNIM                VOLUM                MÀX. 12M       MÍN. 12M TÍTOL TANCAM      DIF. (%)     MÀXIM              MÍNIM                VOLUM                MÀX. 12M       MÍN. 12M Els més contractats

Santander 6,992 7,030 +0,54 477.088.374

BBVA 9,089 9,165 +0,84 299.906.984

Telefónica 11,370 11,490 +1,06 157.492.073

Iberdrola 5,443 5,490 +0,86 126.444.574

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Mediaset 9,522 9,930 +4,28 24.496.704

IAG 4,709 4,866 +3,33 40.201.802

Bankinter 6,615 6,746 +1,98 47.947.193

Bankia 1,403 1,430 +1,92 45.555.662

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Indra 10,205 9,813 -3,84 21.337.718

OHL 23,475 23,110 -1,55 26.496.632

Dia 4,919 4,903 -0,33 31.988.583

T Reunidas 39,220 39,145 -0,19 7.779.839

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,265
0,789

1,207
136,881

Mibor 0,362
Euríbor 0,362

IRS 0,488
IRPH Conjunt Entitats 2,949

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Euros/unça
Or Madrid Manufact. Inv. euro/kg

982,08
35.360

979,94

35.290

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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La Vicepresidenta Tercera del Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat visita la Fira de la Coca i el
Mató          750 inscrits a Conductàlia, adreçada a joves en edat de començar a conduir           1.200

persones visiten les antigues fàbriques tèxtils de Sant Joan de Vilatorrada en la segona edició
d’Embarrats           La Fira de la Coca i el Mató consolida l'eix gastronòmic amb l'èxit de participació

assolit dels tallers programats          Empresaris, Consell Comarcal i Ajuntament de Manresa, debaten
els reptes de futur dels polígons del Bages          La Bruixa d’Or Manresa remunta el MoraBanc

Andorra i aconsegueix la primera victòria de la temporada (88-80)          Creu Roja Sallent organitza
una passejada solidària a Navàs          @ariadna_pm i @ibl80 guanyen el 4t Concurs MobileArt de la
Fira Mediterrània          La Fundació PIMEC apodera dones empresàries que cerquen la seva segona

oportunitat           ‘La gran ilusión’ repetirà al Kursaal l’abril vinent          

| 27 d'octubre de 2014 |
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Com crear una botiga on line, tema d’un taller gratuït a la
Cambra, dimarts vinent

El comerç electrònic va créixer el 2013 prop d’un 22%, amb un volum de facturació que va
assolir els 3.291 milions d’euros el darrer trimestre d’aquell any, segons dades de la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
De: Redacció  

Quan plantejar la creació d’una botiga on line, quina estratègia seguir, quins són els passos
per posar-la en marxa i moltes d’altres qüestions relacionades amb els negocis a la xarxa
s’abordaran  al  taller  gratuït  que  ha  organitzat  la  Cambra  per  al  proper  dimarts,  28
d’octubre, de 9 a 11 del matí. La participació està limitada a 20 persones i cal fer inscripció
prèvia a l’adreça de correu electrònic jmonge@cambramanresa.org. Al  taller, que anirà a
càrrec del consultor en màrqueting digital Jordi Argelich, s’hi explicarà de manera pràctica
tot el que s’ha de tenir en compte a l’hora d’obrir un negoci a internet.

El comerç electrònic va créixer el 2013 prop d’un 22%, amb un volum de facturació que va
assolir  els  3.291  milions  d’euros  el  darrer  trimestre  d’aquell  any,  segons  dades  de  la
Comissió Nacional  dels Mercats i  la Competència. El  sectors que lideren la facturació en
negocis on line són el turisme, seguit del transport aeri, el màrqueting directe i el transport
terrestre de viatgers. La compravenda de roba va ocupar el 2013 la cinquena posició per
volum de negoci, augmentant els ingressos en un 49% respecte l’any anterior.

El comerç on line compta amb un factor d’internacionalització important, i ho demostra el
fet  que  el  volum de  negoci  generat  per  operacions  fetes  des  de  fora  d’Espanya  amb
empreses espanyoles va créixer un 39% el darrer any.

 

Imprimir | Enviar per email

Sé el primero de tus amigos al que le guste esto.Me gustaMe gusta

 
Escriu la teva opinio

Nom:

Opinió:

Escriu el resultat de 3+2 (en xifra):

[Life in #Catalonia] "Timelapse 
#Manresa-#Vielha" 
vimeo.com/108051209 by Laura 
Trujillo Toledo #Bages #ValdAran

Retweeted by Pasko's Balkan Grill

This is Catalonia        
@ThIsCatalonia

Show Media

Esta tarde, oferta pollo asado por 
5'50€ en #Manresa #Comer #Barça 
#Bages

Tele Pollo @telepolloMNR

This is Catalonia        
@ThIsCatalonia

26 Oct

20h

26 Oct

Tweets

Compose new Tweet…

CaixaBank va obtenir un benefici
de 466 milions, un 1,6% més que el
mateix període de 2013

Llegir més

ElSetmanari.cat http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=21153&nwl=

1 de 4 27/10/2014 12:38



La Vicepresidenta Tercera del Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat visita la Fira de la Coca i el
Mató          750 inscrits a Conductàlia, adreçada a joves en edat de començar a conduir           1.200

persones visiten les antigues fàbriques tèxtils de Sant Joan de Vilatorrada en la segona edició
d’Embarrats           La Fira de la Coca i el Mató consolida l'eix gastronòmic amb l'èxit de participació

assolit dels tallers programats          Empresaris, Consell Comarcal i Ajuntament de Manresa, debaten
els reptes de futur dels polígons del Bages          La Bruixa d’Or Manresa remunta el MoraBanc

Andorra i aconsegueix la primera victòria de la temporada (88-80)          Creu Roja Sallent organitza
una passejada solidària a Navàs          @ariadna_pm i @ibl80 guanyen el 4t Concurs MobileArt de la
Fira Mediterrània          La Fundació PIMEC apodera dones empresàries que cerquen la seva segona

oportunitat           ‘La gran ilusión’ repetirà al Kursaal l’abril vinent          
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 Bages   25/10/2014

S’amplia el termini per inscriure’s al programa d’adaptació a
les disrupcions tecnològiques i de la globalització impulsat
per la Cambra

Es tracta d’un programa gratuït que inclou assessorament, formació i un acompanyament
individualitzat per a cada empresa.
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa amplia el termini per inscriure’s al programa de suport a
l’adaptació de les pime a les disrupcions tecnològiques i  de la globalització, un programa
gratuït que vol ajudar petites i mitjanes empreses a adaptar el seu model de negoci a canvis
presents i futurs relacionats amb l’entorn econòmic. Es tracta d’un projecte impulsat per la
Cambra i finançat per l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, la participació al
qual és totalment gratuïta per les empreses. Hi ha un màxim de 10 places per la qual cosa
les empreses que hi estiguin interessades cal que presentin la seva sol·licitud a la Cambra.

 

Les  empreses  que  siguin  admeses  al  programa  disposaran  d’un  servei  individualitzat
d’assessorament i  consultoria, participaran en tallers i  sessions de formació i  comptaran
amb acompanyament personalitzat per definir  i  implementar les accions més idònies per
adequar el  seu model  de negoci  al  nou entorn tecnològic i  a la internacionalització dels
mercats. Les sessions començaran el gener del 2015.

 

Fer front a un entorn canviant

La tecnologia i la globalització són dos dels principals factors que els darrers anys han fet
modificar  substancialment l’entorn  en  el  que es mouen  la  majoria  d’empreses. A  causa
d’això, molts sectors tradicionals s’han vist obligats a modificar el seu model de negoci per
tal de poder continuar oferint una proposta de valor per als seus clients. Aquest programa
vol ajudar les petites i mitjanes empreses del territori en aquest procés, oferint-los el suport
d’experts en el món digital i en internacionalització, amb l’objectiu de preparar-les per ser
competitives en aquest nou escenari.
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MANRESA SOCIETAT

La idea que volia posar en pràc-
tica l’Ajuntament, a imitació de ciu-
tats com Igualada, de llogar locals
buits al Barri Antic i  rellogar-los  a
emprenedors a preus assequibles,
no es farà. El consistori hi ha re-
nunciat perquè, segons ha explicat
la regidora de Promoció Econò-
mica, Comerç i Turisme, Sílvia
Gratacós, «no tenim prou diners
per fer-ho i, administrativament, és
complex». A canvi, ha anunciat un
nou projecte, diferent i de dies. 

La regidora Gratacós ha explicat
a Regió7 que el nou projecte que,
en aquest cas, es desenvolupa de
bracet amb la regidoria de Cultu-
ra, que «també havia demanat
uns diners» per impulsar un tema
semblant, canvia la idea inicial,
que passava perquè l’Ajuntament
llogués locals buits i els rellogués
a preus baixos a persones que hi
volguessin muntar un negoci, per
una altra que consisteix en pactar
un preu amb els propietaris, que
abonarà el consistori, per tal que
dotze dies al llarg de tres mesos s’hi
pugui posar un artista o artesà.  

El pressupost de què es dispo-
sa per tirar-ho endavant, provinent
d’ajudes de la Diputació i de la Ge-
neralitat de les quals s’estava pen-
dent, és de «10.000 euros aportats
per la regidoria de Promoció Eco-
nòmica, i de fins a 18.000 euros ad-
dicionals» de la de Cultura. 

El que es farà serà obrir locals
(n’hi ha quatre de lligats però la in-
tenció és arribar a  vuit) de forma
no contínua, que es posaran a
disposició dels creadors. L’Ajun-
tament en pagarà el lloguer i la de-
coració, que serà igual per a tots i
que ha encarregat a una empresa.
Per part seva, l’usuari pagarà la
despesa de serveis els dies que l’u-
tilitzi, com l’aigua i l’electricitat. 

La previsió és posar-ho en mar-
xa els mesos de novembre, de-
sembre i gener vinents. Durant
quatre dies cada mes, de dijous a
diumenge, als locals, que es con-
centren al carrer de Sobrerroca i al
de Sant Miquel, s’hi posaran els ar-
tistes i artesans. Gratacós explica
que «estem acabant de tancar les
temàtiques» i que ja han rebut
«set o vuit propostes». Al final de
les quatre jornades la intenció és
fer una intervenció artística al

centre històric. «Si funciona, bus-
carem recursos per, de cara a l’any
vinent, fer-ho un cop al mes».  

De València a Manresa
La regidora reconeix que no tots els
locals buits que els han ofert fins
ara són adequats; n’hi ha que ne-
cessitarien millores importants.
Aquests no s’accepten perquè l’ob-
jectiu és haver-hi de fer «una in-
tervenció mínima». Per això, pun-
tualitza, ja tenen «identificats els
que estan en més bon estat». Hi
afegeix que una fórmula similar a
aquesta s’ha posat en marxa a Va-
lència i que «ha funcionat molt bé».
Sobretot, ressalta que adminis-
trativament és «més àgil». «La fei-
na d’un Ajuntament és cobrar ta-
xes i impostos però portar a la
pràctica la fórmula de llogar i re-
llogar, més pròpia de l’empresa pri-
vada, ho feia complicat». 

GEMMA CAMPS | MANRESA

L’Ajuntament es veu incapaç de rellogar locals
buits al Barri Antic com han fet altres ciutats 

Gratacós diu que el projecte era car i complex i avança que s’ha canviat per un de repartit en dotze dies durant tres mesos

MÉS VIDA AL CENTRE HISTÒRIC Finalment, la idea de l’Ajuntament de llogar locals buits al Barri Antic per rellogar-los a persones que
vulguin posar en marxa un negoci no s’ha consolidat. La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Sílvia Gratacós, diu que requereix
massa diners i que, administrativament, és massa complicat. A canvi, al costat de la regidoria de Cultura han impulsat un nou projecte 

4

MIREIA ARSO

El carrer de Sobrerroca, ahir, amb dos locals de costat amb el cartell anunciant que es poden llogar

Espais del Centre-Micronego-
cis amb Aparador és el nom

del projecte igualadí per donar vida
mitjançant la instal·lació de petits
negocis en uns carrers sense sorti-
da propers a la plaça de l’Ajunta-
ment. Fa un any que funciona. Hi
ha quatre negocis. Un local va ser
cedit per un propietari particular.
Dels altres tres, l’Ajuntament en
paga 909 euros al mes als propie-
taris i en cobra 400 als emprene-
dors als quals els va rellogar. En to-
tal, per tant, paga 509 euros al
mes. La concessió és per a tres
anys -després, els emprenedors
hauran d’assumir tot el lloguer- i,
prèviament, es va encarregar a un
decorador que en millorés la imat-
ge, inversió que va pagar l’Ajunta-
ment, mentre que les actuacions
les van assumir els serveis munici-
pals. Sense comptar amb aquestes
despeses, l’Ajuntament hi haurà
destinat en el lloguer al cap dels
tres anys 18.324 euros. Del conve-
ni per portar a la pràctica la fórmu-
la del relloguer en van tenir cura
els serveis jurídics del consistori. 

4

A Igualada el projecte
ja fa un any que rutlla

Un dels problemes més greus
que té el Barri Antic de Manresa
és el tancament incessant de
botigues. Una iniciativa que va
plantejar l’Ajuntament per in-
tentar canviar aquesta dinàmica
tan negativa passava per llogar lo-
cals comercials buits del sector i
rellogar-los a baix cost a empre-
nedors,  imitant una experiència
que s’ha dut a terme a Igualada. 

El novembre passat, en una
jornada sobre comerç celebrada
a la Cambra de Comerç de Man-
resa, la regidora Sílvia Gratacós
va anunciar la voluntat de l’A-
juntament de copiar l’invent
igualadí. Al cap d’un parell de
mesos, va confirmar l’interès per

tirar endavant la iniciativa per tal
de reactivar un sector comercial-
ment molt tocat. Un exemple és el
recompte que fan públic cada sis
mesos els botiguers de la zona de
la plaça Major. Segons el darrer, del
juny passat, els comerços tancats
al sector s’acostaven al 40%. La re-
gidora confirmava que ja hi havia
qui s’havia anat a informar a l’O-
ficina d’Activitat Econòmica, tant
propietaris per posar a lloguer
com emprenedors per llogar. Avi-
sava, però, que caldria esperar a l’a-
provació del pressupost d’aquest
2014 -aprovat el 29 de maig passat-
per saber de quina partida podia
disposar. També depenia d’unes
ajudes al comerç i l’emprenedoria
de la Diputació publicades l’abril.

G. C. | MANRESA

Reactivar el Barri Antic
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Més dies per al programa
d'adaptació a les disrupcions
tecnològiques
Es tracta d'una iniciativa gratuïta per les pime que inclou assessorament, formació
i un acompanyament individualitzat per a cada empresa

La Cambra de Comerç de Manresa amplia el termini per inscriure's al programa de suport a
l'adaptació de les pime a les disrupcions tecnològiques i de la globalització, un programa gratuït que
vol ajudar petites i mitjanes empreses a adaptar el seu model de negoci a canvis presents i futurs
relacionats amb l'entorn econòmic. Es tracta d'un projecte impulsat per la Cambra i finançat per
l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, la participació al qual és totalment gratuïta per
les empreses. Hi ha un màxim de deu places per la qual cosa els que hi estiguin interessats cal
que presentin la seva sol·licitud a la Cambra.

Les empreses que siguin admeses al programa disposaran d'un servei individualitzat
d'assessorament i consultoria, participaran en tallers i sessions de formació i comptaran amb
acompanyament personalitzat per definir i implementar les accions més idònies per adequar el
seu model de negoci al nou entorn tecnològic i a la internacionalització dels mercats. Les sessions
començaran el gener del 2015.

Fer front a un entorn canviant
La tecnologia i la globalització són dos dels principals factors que els darrers anys han fet modificar
substancialment l'entorn en el que es mouen la majoria d'empreses. A causa d'això, molts sectors
tradicionals s'han vist obligats a modificar el seu model de negoci per tal de poder continuar
oferint una proposta de valor per als seus clients. Aquest programa vol ajudar les petites i
mitjanes empreses del territori en aquest procés, oferint-los el suport d'experts en el món digital i
en internacionalització, amb l'objectiu de preparar-les per ser competitives en aquest nou escenari.

Pàgina 1 de 1
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