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Àmbit Energia tractarà sobre mesures
d'eficiència energètica
La jornada tindrà lloc el divendres, de 9 a 12.30 del migdia a la Cambra

La Cambra de Comerç de Manresa i el Consell Comarcal del Bages faran aquest divendres una
nova edició de la jornada Àmbit Energia, una trobada de caràcter empresarial que té per objectiu
donar ja tenen a a conèixer entre les empreses la importància de gestionar correctament el seu
consum energètic. En aquesta ocasió, la sessió es dedicarà a analitzar i posar exemples de com
l'eficiència energètica influeix en la competitivitat de les empreses. L'acte tindrà lloc a la seu de la
Cambra, a l'edifici de Can Jorba, el proper divendres 21 de novembre de 9 a 12.30 del migdia.
S'emmarca dins del programa Bages, Regió Verda, que té com a pilars impulsar les empreses i
productes d'economia verda i l'estalvi energètic.

A la jornada de divendres hi participaran com a ponents Antoni J. Hernández, consultor de
l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages; Aniol Ribot, de l'empresa Apliter; Robert Martínez, de
l'empresa 3Ex4, assessors energètics de Dinàmic  Grup; David Gil, director tècnic de projectes de
l'empresa Sistemexperts; i Joan Carles Batanés, delegat del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona i membre fundador de la plataforma PIREB per a
l'impuls de la rehabilitació energètica al Bages. La cloenda anirà a càrrec de Xavier Codina, conseller
de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages.

Amb aquesta jornada les empreses obtindran una visió integral del que suposa tenir un control de
la despesa energètica, els beneficis d'obtenir una certificació en aquest sentit i, sobretot, els
estalvis econòmics que això els pot suposar
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 Les vendes de cotxes usats
han crescut el 7 % fins al mes
d'octubre d’enguany a
Catalunya, fins a les 230.488
unitats, segons dades de la
patronal espanyola de
concessionaris, Faconauto.
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Marcadors
ELS MILERS DE
COTXES USATS

VENUTS A CATALUNYA

 La morositat del crèdit
concedit per bancs, caixes,
cooperatives i establiments
financers que operen a Espanya
va disminuir el setembre al
13,02%, vint centèsimes menys
que l'agost.

Morositat

DISMINUEIX
AL SECTOR

BANCARI

 La ministra d'Ocupació,
Fátima Báñez, diu que la tarifa
plana de 100 euros de
cotització a la Seguretat Social
per a contractes indefinits ha
incentivat la firma de 158.107
contractes des del febrer

Báñez
LA TARIFA PLANA

INCENTIVA LA
CONTRACTACIÓ

L’empresa de Sant Vicenç de
Castellet Sempre Abril, propietà-
ria de la marca comercial StopGull,
especialitzada en singulars siste-
mes per combatre els desperfectes
que provoquen les gavines a les
embarcacions nàutiques, ha creat
una aliança amb la nord-ameri-
cana Vico Marine per dissenyar
nous productes per protegir les
naus de les inclemències del temps
i de les aus. Amb aquesta aliança,
que s’està presentant aquesta set-
mana a la fira de referència del sec-
tor dels accessoris nàutics Mest
Trade d’Amsterdam, l’empresa ba-
genca espera multiplicar la seva
presència internacional i triplicar
en un any la seva facturació, fins als
600.000 euros, segons explicava
ahir a aquest diari des d’Holanda
el seu responsable, Claudi Calve-
ras.

El primer fruit de l’aliança entre
StopGull i Vico Marine (una em-
presa industrial ubicada a l’estat de
Wisconsin, amb 20 anys d’expe-
riència al sector i que ven 4 milions
d’unitats anuals dels seus pro-
ductes) serà Boat Vent 3 + Stop-
Gull, un doble dispositiu que s’ins-
tal·la a les lones de fondeig (on s’a-
cumula l’aigua). L’enginy permet
tant protegir l’interior de l’embar-
cació de la humitat, els àcars i les
males olors com evitar els danys ir-
reparables provocats pels excre-
ments de les gavines a la superfí-
cie de les naus i les mateixes lones

protectores, segons explica Cal-
veras.

L’acord comercial entre StopGull
i Vico Marine semblava inevita-ble,
insinua Claudi Calveras, ja que
les dues empreses s’han estat fent
seguiment mutu dels seus pro-
ductes durant mesos. L’empresa de
Sant Vicenç va desenvolupar un
mecanisme per acoblar els dos
dispositius i va ser el mes de febrer
passat, en una fira professional a
Miami, on es va fer el primer con-
tacte personal entre Calveras i el
president de Vico Marine, Bill
Gridley. En aquests mesos, les
dues empreses han estat treballant
de bracet en l’elaboració d’un me-
canisme conjunt per explotar les
especialitats de cadascuna d’e-
lles.

Canvi de rumb el 2009
El projecte StopGull es va comen-
çar a forjar el 2009. Calveras s’ha-
via dedicat durant 27 anys al sec-
tor de la construcció, i la caiguda
del sector del totxo el va deixar sen-
se feina. Calveras tenia una petita
embarcació. «El dia que anava
amb la meva dona al port de Bar-
celona per vendre la nau vam tor-
nar a constatar els desperfectes
que provoquen les gavines, i ens
vam preguntar si podíem pensar
en un nou mecanisme per evitar-
ne els danys. Aquí va néixer Stop-
Gull», recorda Calveras. 

Durant tres anys, el projecte es
va anar desenvolupament lenta-
ment, a base d’investigació i pro-
totips.  I d’una inversió que Cal-
veras qualifica d’«elevada», tot i

que no en revela els detalls. El
2012 es presentava en societat
StopGull, i de seguida aquest nou
sistema de protecció antigavines
(n’hi ha d’altres, però són menys
efectius, apunta Calveras) va ge-
nerar interès al sector. Aquell ma-
teix any, l’empresa va ser convi-
dada a participar al Saló Interna-
cional de París.

Dos anys més tard, Sempre
Abril, en què avui treballen tres
persones, genera més de 500 re-
ferències gràcies a la col·laboració
amb 23 petites empreses bagen-
ques de diversos sectors que pro-
dueixen els elements necessaris
per muntar els mecanismes de la
santvicentina. Uns enginys que
Calveras insisteix a qualificar d’ú-
nics: «de les 1.300 empreses que
som aquests dies a Amsterdam, no
n’hi ha cap del nostre perfil». En-
guany, l’empresa preveu tancar
amb una facturació de 180.000
euros, una xifra que espera tripli-
car l’any que ve gràcies a l’aliança
amb Vico Marine. L’empresa, que
ja exporta a França, Anglaterra,
Alemanya, Itàlia, Rússia, Austràlia,
Japó, Sud-àfrica i els Estats Units,
confia a ampliar el seu mercat a
Amèrica del Nord.

«L’economia d’un país s’aixeca
sortint a fora», diu Calveras, que ha
trobat en la marca Barcelona un
aliat: «si dius que ets d’aquí a tot ar-
reu et reben bé», apunta Calveras,
que anima les empreses a investi-
gar i a internacionalitzar-se. 
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La santvicentina StopGull s’alia amb una
empresa dels EUA per obrir mercat arreu

La marca de sistemes antigavines per a embarcacions espera facturar 600.000 euros el 2015

Calveras (esquerra) i Gridley, ahir a l’estand conjunt de la fira holandesa

ARXIU PARTICULAR

INNOVACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ En només dos anys, Sempre Abril ha aconseguit que la seva marca
StopGull esdevingui una referència per evitar els desperfectes provocats per les gavines a les embarcacions.
Aquests dies presenta a Holanda una aliança internacional que l’ha de catapultar comercialment
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Berga va ser l’escenari, dimarts,
en una sessió amb empresaris,
organitzacions empresarials i ajun-
taments de la comarca, de la pre-
sentació del Pla de dinamització
dels polígons d’activitat econò-
mica del Berguedà, un projecte im-
pulsat per l’Agència de Desenvo-
lupament del Berguedà i elaborat
per la Unió de Polígons Indus-

trials de Catalunya.
El pla ha permès analitzar la si-

tuació del sòl industrial i dels po-
lígons d’activitat econòmica, i es-
tablir el conjunt d’actuacions i un
full de ruta per dinamitzar-los i
adaptar-los a les noves necessitats.

En el cas del Berguedà, els po-
lígons d’activitats econòmica ocu-
pen una superfície de 275ha, amb
248 empreses i amb un índex d’o-

cupació aproximat del 70%. 
El treball ha de permetre una

millor gestió, conservació, pro-
moció i comercialització del sòl in-
dustrial, i l’adaptació als nous re-
queriments de competitivitat per
al sector empresarial, segons afir-
men fonts de l’Agència de Desen-
volupament del Berguedà, que
serà l’ens coordinador responsable
d’impulsar el Pla, conjuntament

amb els ajuntaments de la co-
marca i les organitzacions em-
presarials. Entre les primeres ac-
tuacions que es duran a terme hi
ha la posada en funcionament de
l’eina digital de comercialització de
sòl industrial, www.berguedaem-
preses.cat, que ha de permetre
censar l’oferta i publicitar la de-
manda-oferta de sòl i sostre in-
dustrial. 
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Es presenta a Berga el Pla de dinamització dels
polígons berguedans d’activitat econòmica

L’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada convoca per al proper
divendres 28 una nova reunió de
treball empresarial amb els res-
ponsables de les empreses indus-
trials dels polígons d’activitat eco-
nòmica Pla dels Vinyats I i II i del
nucli urbà. En la primera trobada,
el mes de maig, es va establir un pri-
mer contacte per recollir propostes
per fomentar l’activitat econòmica
del municipi.

A la reunió del proper dia 28 hi
assistirà l’alcalde Gil Ariso i el re-
gidor de Promoció Econòmica,
Ramon Planell.  Aquesta segona
trobada és fruit de les propostes sor-
gides en la primera reunió, en què
van participar una trentena d’em-
preses. Entre les propostes recolli-
des en aquella primera sessió des-
taca la millora dels serveis bàsics i
estratègics en els polígons d’activitat
econòmica, enfortir el coneixe-
ment entre les empreses i l’interès
de cooperar conjuntament.
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L’Ajuntament de
Sant Joan convoca
una nova reunió
amb les empreses
industrials

La Cambra de Comerç de Man-
resa i el Consell Comarcal del Ba-
ges faran aquest divendres una
nova edició de la jornada Àmbit
Energia, que tindrà per objectiu
analitzar i posar exemples de com
l’eficiència energètica influeix en
la competitivitat de les empreses.
L’acte tindrà lloc a la seu de la
Cambra, a l’edifici de can Jorba, de
9 del matí a 2/4 d’1 del migdia. A
la jornada de divendres hi parti-
ciparan com a ponents Antoni J.
Hernández, consultor de l’Agència
Comarcal de l’Energia del Bages;
Aniol Ribot (Apliter); Robert Mar-
tínez (3Ex4); David Gil (Sistemex-
perts) i Joan Carles Batanés
(Col·legi d’Aparelladors), i clourà
Xavier Codina (Consell Comarcal
del Bages). Les inscripcions ro-
manen obertes tota aquesta set-
mana.
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Cambra i Consell
organitzen una
jornada sobre
eficiència
energètica
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La responsabilitat social
empresarial, en una jornada de la
Cambra
Tindrà lloc el dijous 27 de novembre i permetrà conèixer les experiències d'Ampans
i Moltacte

Mostrar el sentit empresarial que té la responsabilitat social per a tot tipus d'empreses,
independentment de la seva mida, sector o titularitat, és l'objectiu de la jornada 'Territori
socialment responsable', que tindrà lloc a la Cambra el proper dijous, 27 de novembre. L'acte
estarà conduït per Daniel Ortiz, coordinador de Respon.cat, una iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya, i comptarà amb la participació d'Ampans
i Moltacte. La jornada es farà entre les 9 i les 10.30 del matí i per inscriure's cal trucar al 93 872 42
22 o bé enviar un correu a jmonge@cambramanresa.org.

Al llarg de la jornada s'aportarà una visió sobre les possibilitats per construir un territori socialment
responsable, a partir del compromís entre empreses i societat, per projectar una demarcació que
incorpori la responsabilitat social empresarial a la marca de territori. També es donarà a conèixer
la tasca que porta a terme Respon.cat, una iniciativa impulsada conjuntament per les Cambres
de Comerç i el departament d'Empresa i Ocupació i a la qual s'hi han adherit algunes de les
principals empreses del país.

La RSE o responsabilitat social empresarial està definida per la Unió Europea com "la
responsabilitat de les empreses pels seus impactes a la societat". L'RSE no és un enfocament
filantròpic sinó un aspecte central en la gestió de les empreses més avançades d'arreu del món, ja que
redueix riscos, millora la competitivitat, permet la diferenciació i genera la confiança de grups
d'interès i de la societat en general, a partir d'una major capacitat per gestionar els actius
intangibles que aporten valor a l'empresa. Es tracta d'un àmbit que guanya protagonisme en el món
de la gestió empresarial, avalat per les polítiques europees en l'àmbit de l'empresa.
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 El secretari d'Estat de la
Seguretat Social, Tomás
Burgos, va dir ahir que aquest
organisme ha recaptat fins al
novembre 2.269 milions
d'euros més que en el mateix
període del 2013.

2.269
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Marcadors
L’INCREMENT DE MILIONS

INGRESSATS PER LA S.S.
RESPECTE DEL 2013

 El tràfic de mercaderies del
Port de Barcelona va arribar fins
a l'octubre als 39,2 milions de
tones, el 9 % més que en els
deu primers mesos de l'any
passat. Es registra un augment
de tots els segments de càrrega 

9%
CREIX EL TRÀFIC

DE MERCADERIES
AL PORT

 El president de Freixenet,
José Luis Bonet, ha estat elegit
nou president de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació d'Espanya
amb un suport del 88,2% dels
membres del ple

Bonet
ESCOLLIT NOU

PRESIDENT DE LA
CAMBRA D’ESPANYA

ELS COMPTES AUTONÒMICS Cristóbal Montoro va ser clar, ahir: no hi haurà nou model de finançament en el
que queda de legislatura. Creu que, «si hem arribat fins aquí sense la necessitat de modificar-lo i hem finançat
educació, sanitat i prestació social, podem completar la legislatura sense tocar-lo»
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La Clínica Universitària (CU+) de
la Fundació Universitària del Ba-
ges (FUB) ha participat en el dis-
seny i organització d'algunes de les
activitats de la Setmana de la Pre-
venció que ha celebrat l'empresa
Pujol Gear Solutions. Professionals
de la CU+ han estat els responsa-
bles de dissenyar algunes de les ac-
cions i activitats adreçades al per-
sonal d'aquesta empresa per pro-
moure uns hàbits de vida més sa-
ludables. Per aquest motiu, a més
de la Clínica, aquesta col·labora-
ció s'ha fet a través del programa
FUB Universitat Saludable.La par-
ticipació de la CU+ i de FUB Uni-
versitat Saludable s'ha concretat en
l'elaboració de consells de salut
que es feien arribar diàriament via
online a tots els treballadors. Al-
hora s'han realitzat tallers d'esti-
raments adreçats a personal de fà-
brica i d'administració. La CU+ tre-
balla també per a empreses com
Denso, Gates o Prevint.
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La clínica de la
FUB col·labora
en la prevenció
a Pujol Gear
Solutions

la Plataforma de suport a la mi-
neria i l’activitat industrial del Ba-
ges celebrarà el primer any de
treball d’aquesta entitat, que té
com a objectiu defensar i garantir
la continuïtat de l’activitat minera
a la comarca, amb un acte insti-
tucional que tindrà lloc el pròxim
dilluns, 24 de novembre, a l’audi-
tori de Pimec, a Barcelona (carrer
de Viladomat número 174).

L’acte de celebració, que co-
mençarà a les 9 del matí, serà pre-
sidit pel conseller d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig, i tindrà la
participació del president de Pi-
mec, Josep González, i del presi-
dent de Pro mineria i de la terri-
torial de Catalunya Central de la
patronal de la petita i la mitjana
empresa, Esteve Pintó.

La trobada es clourà amb un es-
morzar.
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La plataforma
pro mineria
celebra un any
de vida amb un
acte a Barcelona

El ministre d'Hisenda i Admi-
nistracions Públiques, Cristóbal
Montoro, va confirmar ahir que
enterra definitivament la reforma
del model de finançament auto-
nòmic per tot el que queda de le-
gislatura a l'Estat. Montoro va as-
segurar que no pensa engegar el
canvi de model «en contra del
que voldria fer el govern» espa-
nyol. I és que el ministre al·lega que
el moment econòmic i la conjun-
tura política fan «inviable» ara la re-
forma. Segons Montoro, la crisi re-
comana que «seguim finançant els
serveis» de les autonomies «mu-
tualitzant el seu deute» a través de
l'Estat. I, a més, creu que política-
ment no és recomanable iniciar la
reforma per «no crear greuges en-
tre espanyols».

Montoro va aprofitar una pre-
gunta feta per Foro Asturias al
Congrés dels Diputats per fer pú-
blics els seus plans per al finança-
ment autonòmic d’aquesta legis-
latura. El ministre va ser rotund en
assegurar que «el govern no farà
una reforma del finançament au-
tonòmic ni local a Espanya, i no ho
farà en contra del que voldria fer,
com tantes vegades passa en la
vida i en la trajectòria política».

I és que Montoro creu que «si
hem arribat fins aquí sense la ne-
cessitat de modificar el sistema de
finançament, i hem finançat edu-
cació, sanitat i prestació social,
podem completar la legislatura

sense tocar-lo». En aquest sentit, va
advocar per «seguir aquesta via
que hem pres junts en aquesta le-
gislatura i hem corregit la crisi fis-
cal més greu de la història de l'Es-
tat». Així, el ministre aposta per
continuar «mutualitzant el deute
de les administracions territorials,
que ja estan àmpliament mutua-

litatzades, perquè ara amb qui te-
nen el deute és amb l'Estat majo-
ritàriament». «Hem de seguir en
aquest procés. Perquè així donem
un avantatge a les comunitats au-
tònomes, abaratim el seu finan-
çament i aconseguim que l'Estat
des les autonomies es mantingui
compromès amb serveis de més
qualitat i costos financers més re-
duïts», va sentenciar.

Una política que, segons el pa-
rer del responsable d'Hisenda, ha
funcionat bé i ha permès al govern
espanyol mobilitzar 176.789 mi-
lions d'euros de liquiditat per a les

administracions territorials, el 70%
d'ells destinats a finançar la sani-
tat, l'educació i els serveis socials.

A més, el ministre d'Hisenda i
Administracions Públiques,  que va
remarcar que ni abans li agradava
ni ara li agrada el model de finan-
çament –que, segons el seu parer,
va ser una cessió del govern cen-
tral anterior  al tripartit català-,  va
reconèixer que tampoc vol refor-
mar el sistema de finançament
«per una raó política, per no crear
més greuges entre espanyols, més
enfrontaments en funció d’on vi-
vim». «Estem superant la crisi eco-
nòmica i hem de centrar tots els es-
forços i debats polítics en això, i no
crear qüestions extremadament
complexes», ha sentenciat Mon-
toro, tot afegint que ell prefereix ser
«pragmàtic i realista» i deixar el
nou model de finançament per a
«una altra legislatura». 

Homs respon
El conseller de Presidència i por-
taveu del Govern, Francesc Homs,
va acusar ahir Montoro de «saltar-
se» la llei de finançament auto-
nòmic i, en una comparació amb
l'actuació de la Fiscalia davant el
9-N, va ironitzar: «no sé si li posa-
ran una querella».

Homs va recordar que la Llei de
Finançament de les Comunitats
Autònomes estableix un termini
per revisar el model segons el qual
el nou sistema hauria d'haver en-
trat en vigor a l'inici del 2014.
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Montoro enterra per tota la legislatura
la reforma del finançament autonòmic 

El ministre d’Hisenda diu que la crisi demana seguir finançant els serveis i mutualitzar el deute

Pimec presenta oportunitats per a
les pimes en projectes europeus 

El Palau Firal de Manresa aco-
llirà el proper 27 de novembre, a
partir de 2/4 de 10 del matí, la pre-
sentació de l' Oficina de Projectes
Europeus de Pimec, que pretén
apropar emprenedors i empresa-
ris als principals programes de fi-
nançament de la UE i ajudar-los a
accedir als fons europeus destinats
a projectes de recerca i innovació.
L’acte anirà a càrrec de Josep Cer-

vera, responsable de l’Oficina de
Projectes Europeus de Pimec. Du-
rant la sessió es podran conèixer
oportunitats de finançament a
partir d’eines com l’I4MS o Fiwa-
re, de les quals parlarà Santiago
Nieva (Carsa-Grup Innovalia). La
jornada tractarà també els aspec-
tes que cal tenir en compte per
sol·licitar l’accés a programes, i
en parlarà Sergio Larreina, de
Pons Patentes y Marcas.
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El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro

PACO CAMPOS/EFE

Francesc Homs acusa el
ministre de «saltar-se» la llei
que estableix un termini per
revisar el model 

La Cambra organitza una jornada de
responsabilitat social empresarial

Mostrar el sentit empresarial
que té la responsabilitat social per
a tot tipus d’empreses, indepen-
dentment de la seva mida, sector
o titularitat, és l’objectiu de la jor-
nada «Territori socialment res-
ponsable», que tindrà lloc a la
Cambra el proper dijous. L’acte
serà conduït per Daniel Ortiz, co-
ordinador de Respon.cat, una ini-
ciativa empresarial per al desen-

volupament de la responsabilitat
social a Catalunya, i tindrà la par-
ticipació d’Ampans i Moltacte. La
jornada es farà entre les 9 i les 10.30
del matí. Al llarg de la jornada es
donarà a conèixer la tasca que
porta a terme Respon.cat, una ini-
ciativa impulsada conjuntament
per les Cambres  i Empresa i Ocu-
pació i a la qual s’han adherit al-
gunes de les principals empreses
del país.
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Josep Piñot i Pere Sala, manresans i treballadors de sempre

ARXIU

4 VISIONS D’ÈxIT. Empresàries d’èxit van explicar les seves experiències

Reconeixement a manresans 
que han treballat per la seva terra

Piñot i Sala, homenatjats pel Fòrum Econòmic Catalunya Central

La Cambra impulsa la internacionalització 
amb un curs que relaciona comerç exterior

El curs s’adreça a professionals amb experiència bàsica internacional

n n n La Cambra de Comerç de 
Manresa fa un pas més per im·
pulsar la internacionalització de 
les empreses del Bages amb el llan·
çament d’una nova proposta for·
mativa que comprèn tot allò que 
implica tirar endavant una estra·
tègia internacional a l’empresa. El 
curs, que començarà al gener del 
2015, va molt més enllà dels semi·
naris sobre aspectes puntuals re·
lacionats amb la internacionalit·
zació que la Cambra fa de manera 
habitual, i compta amb un extens 
programa que abraça aspectes com 
la propietat industrial, la fiscalitat, 
els règims duaners, les formes de 
pagament, els mètodes de finança·
ment, les assegurances, la logística, 
el màrqueting o la geoestratègia.
L’objectiu del curs és oferir una 

visió general sobre el procés d’in·
ternacionalització, a la vegada que 
s’aprofundeix en aspectes pràctics 
i de gestió del dia a dia. 
En total, són 95 hores de formació 
que s’impartiran en una sessió de 
cinc hores setmanals, els dimarts 
de 3 de la tarda a 8 del vespre. El 
curs s’allargarà fins al 26 de maig 

Redacció
Navàs

del 2015.El curs s’adreça a profes·
sionals que ja tinguin uns conei·
xements o experiència bàsics en 
comerç exterior i que vulguin am·
pliar i actualitzar els seus coneixe·
ments. Totes les empreses que si·
guin membres del Club Cambra 
tindran un 10% de descompte en 
el preu del curs. n

La Cambra de Comerç de Manresa es preocupa dels seus associats

ARXIU

La UPC de Terrassa i el 
CTM treballen per crear 
un vehicle elèctric

L’objectiu final compta amb 2,3 milions d’euros

nnn  Investigadors del grup de re·
cerca MCIA (Motion Control and    
Industrial Application) dels Cam·
pus de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) a Terrassa i 
el Centre Tecnològic de Manresa 
han estat seleccionats per l’em·
presa Infranor per desenvolupar 
la base d’un vehicle elèctric d’alt 
rendiment. El nou vehicle prescin·
dirà del tren mecànic tradicional 
i funcionarà amb un motor a cada 
roda i tecnologia tolerant a falla·
des, cosa que permetrà la conduc·
ció fins al taller quan el cotxe tingui 
una avaria. Es tracta d’un projecte 
internacional i està previst que la 
construcció vagi a càrrec de l’em·
presa mexicana TC Technologies. 
El nou producte podria estar cons·
truït el 2015. 
El projecte té com a objectiu final 
crear una plataforma innovadora 
per a la construcció de tot tipus de 
vehicles elèctrics, tant de passat·
gers com de serveis, i compta amb 
un finançament de 2,3 MEUR. TC 

Technologies serà l’encarregada 
de fabricar·la en el marc del pro·
jecte internacional Iberoeka ano·
menat VEUREE, en el qual també 
participen el Centre per al Desen·
volupament Tecnològic Industri·
al (CDTI), la Benemérita Univer·
sidad de Puebla (BUAP·Mèxic), el 
Consell Nacional de Ciència i Tec·
nologia de Mèxic i l’empresa filial 
espanyola de la multinacional su·
ïssa Infranor. 
La novetat d’aquest vehicle és que 
incorporarà un motor elèctric, dis·
senyat des del campus de Terrassa, 
a cadascuna de les quatre rodes. 
Aquest motor serà de tipus axial, de 
rotor pla, cosa que permetrà com·
pactar a la mínima expressió pos·
sible el grossor i augmentar·ne la 
potència.
El grup de recerca MCIA del Cam·
pus de la UPC a Terrassa també ha 
dirigit l’àrea científica del projec·
te VERDE amb què SEAT constru·
eix el model híbrid del seu model 
León.  n

nnn El Fòrum Econòmic de la Ca·
talunya Central va celebrar el 6 de 
novembre a l’Heretat Oller del Mas 
la seva 13a edició. En el transcurs 
de la jornada es van entregar els 
segons reconeixements empresa·
rials, en aquest cas atorgats a Josep 
Piñot Busquet,  de 86 anys, i  Pere 
Sala Montaña,  de 83 anys. Josep 
Piñot situava els orígens de la se·
va activitat empresarial  l’any 1959 
i com a consells als emprenedors 
d’avui en dia els aconsella cons·
tància i il·lusió.
Pere Sala es mostrava satisfet de 
veure la quarta generació al davant 
del negoci de l’automobilisme, si·
tuant els inicis empresarials l’any 
1946. Des de l’organització,  Félix 
Salido mostrava la satisfacció per 
haver superat per primera vegada 
els 200 assistents i també perquè 
començaven a arrelar els actes de 

reconeixement a empresaris his·
tòrics de casa nostra.
El Fòrum portava per títol “Inno·
vació i Internacionalització a l’eix 
transversal, 4 visions per arribar 
a l’èxit” i va comptar amb la parti·
cipació  d’ Adriana Casademont, 
Presidenta de CASADEMONT S.A., 

Natàlia Perarnau, Creadora i fun·
dadora de KIDS & US,  Rosa Tous, 
Vicepresidenta Corporativa TOUS 
S.A., i Judith Viader, Directora Ge·
neral de FRIT RAVICH, actuant de 
moderador  en el debat posterior,  
Albert Giralt Director General 
d’Avinent · Grup Vilardell Purtí.n 

El SOC accelerarà el 
pagament de 400.000 
euros de plans d’ocupació

Reclamen el Bages a ‘Treballa a les  7 comarques’

nnn  Representants del Consell Co·
marcal i diputats del Bages es van 
reunir al Parlament amb el secre·
tari general del departament d’Em·
presa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, Joan Aregio, i l’actu·
al directora del SOC, Olga Camp·
many, per reclamar conjuntament 
qüestions d’interès pel Bages.
Un dels principals temes que es van 
posar sobre la taula va ser el deute 
d’uns 400.000 euros que el SOC té 
amb el Bages per diverses convo·
catòries de plans d’ocupació que 
va obrir el Govern català i que han 
estat gestionats per l’ens comarcal, 
però dels quals no han arribat els 
pagaments, fet que crea tensions a 
la tresoreria del Consell.
 En la trobada, Aregio i Capmany 
es van comprometre a revisar el te·
ma i a solucionar·lo amb la màxima 

celeritat possible.
D’altra banda, els representants del 
Consell van tornar a reclamar la in·
clusió del Bages al programa ‘Tre·
ball a les 7 comarques’, que promou 
projectes ocupacionals i de desen·
volupament local en les comarques 
que tenen una major necessitat de 
reactivació econòmica, amb l’ob·
jectiu d’estimular la creació d’ac·
tivitat econòmica i la generació 
d’ocupació. En aquests moments, 
les comarques que en formen part 
són Anoia, Baix Ebre, Montsià, Pa·
llars Jussà,  Ribera d’Ebre, Ripollès 
i la Terra Alta. Tot i acceptar que el 
Bages té una situació molt semblant 
a d’altres territoris que sí que en for·
men part, la comarca no s’inclourà 
de moment en aquest projecte i es 
va obrir la porta a participar en al·
tres programes del departament. n
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Eficiència energètica, clau per a la
competitivitat empresarial

Jornada Àmbit Energia a la Cambra. Foto: Cambra

Gestionar el consum energètic és clau per a la competitivitat d'una empresa. Aquest és el
missatge que s'ha transmès aquest divendres, en la tercera edició de la jornada Àmbit Energia que
han organitzat la Cambra de Comerç de Manresa i el Consell Comarcal del Bages. Unes 25
persones, majoritàriament d'empreses industrials i de serveis de la comarca, hi han participat per
conèixer i posar en comú les diferents eines que tenen a l'abast per millorar l'eficiència
energètica.

Una d'aquestes eines són les termografies, que serveixen per mesurar pèrdues de calor o de fred i
que han estats presents a la jornada de la mà de l'empresa Apliter, que ha fet una demostració
pràctica dels seus usos. Es tracta d'una tècnica cada vegada més extesa que no només serveix
per mesurar per on s'escapa l'energia, sinó també per saber quan hi ha un sobreescalfament de
les màquines que podria derivar en una avaria.

L'anàlisi exhaustiva de la factura elèctrica és un altre dels factors clau en la millora de l'eficiència.
En aquest sentit, a la jornada s'han fet algunes pinzellades de quins aspectes cal tenir en compte
a l'hora de controlar els consums energètics. Els assistents a la jornada també han pogut
conèixer en què consisteix la ISO 50000, una certificació relativament nova que serveix per
acreditar l'eficiència energètica. En aquests moments, encara són poques les empreses de la
comarca que la tenen, bàsicament del sector de l'automoció i a petició dels seus proveïdors.
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Un altre dels temes que s'han tractat és el de la certificació energètica dels edificis aplicada a les
naus industrials. L'acte l'ha tancat el conseller de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del
Bages, Xavier Codina.

La jornada Àmbit Energia s'emmarca en el programa Regió Verda, que des del 2012 ofereix serveis
de consultoria energètica i propostes de millora a les empreses del territori. El projecte és una
col·laboració entre la Cambra de Comerç, el Consell Comarcal, l'Institut Català de l'Energia i el
Consell de Cambres de Catalunya.
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El musical ‘Germans de sang’ es podrà veure aquest dissabte al Kursaal          Rosalina Camps: “La
fotografia és l’oxigen que necessito per viure”          Detenen 3 homes amb bitllets falsos al

Bages          Nens i nenes d'educació primària commemoren el Dia dels Drets dels Infants al Saló de
Sessions de l'Ajuntament          'Sol amb la lluna’ de la companyia Sgratta tanca dissabte la

programació d’Imagina’t           El cicle Platea Jove torna divendres al Conservatori amb ‘Goma Gom’
de Chapertons          300 navassencs ja han votat els Pressupostos Participatius

2015          L’experiència de dones grans i dones joves es posa en comú en un debat
intergeneracional al Bages           Fins el 30 de novembre, la campanya Menjar i Beure proposa una

ruta de tapes de bacallà          La Cambra organitza una jornada per parlar de la responsabilitat social
empresarial          
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La Cambra organitza una jornada per parlar de la
responsabilitat social empresarial

Tindrà lloc el dijous 27 de novembre i permetrà conèixer les experiències d’Ampans i
Moltacte.
De: Redacció  

Mostrar el  sentit  empresarial  que té la responsabilitat social  per  a tot tipus d’empreses,
independentment de la seva mida, sector o titularitat, és l’objectiu de la jornada “Territori
socialment responsable”, que tindrà lloc a la Cambra el  proper  dijous, 27 de novembre.
L’acte estarà conduït per Daniel Ortiz, coordinador de Respon.cat, una iniciativa empresarial
per  al  desenvolupament  de  la  responsabilitat  social  a  Catalunya,  i  comptarà  amb  la
participació d’Ampans i Moltacte. La jornada es farà entre les 9 i les 10.30 del matí i per
inscriure’s cal trucar al 93 872 42 22 o bé enviar un correu a jmonge@cambramanresa.org.

Al llarg de la jornada s’aportarà una visió sobre les possibilitats per construir un territori
socialment responsable, a partir del compromís entre empreses i societat, per projectar una
demarcació que incorpori la responsabilitat social empresarial a la marca de territori. També
es donarà  a  conèixer  la  tasca  que  porta  a  terme Respon.cat,  una  iniciativa  impulsada
conjuntament per les Cambres de Comerç i el departament d’Empresa i Ocupació i a la qual
s’hi han adherit algunes de les principals empreses del país.

La  RSE  o  responsabilitat  social  empresarial  està  definida  per  la  Unió  Europea  com “la
responsabilitat  de  les  empreses  pels  seus  impactes  a  la  societat”.  L’RSE  no  és  un
enfocament filantròpic sinó un aspecte central en la gestió de les empreses més avançades
d’arreu del món, ja que redueix riscos, millora la competitivitat, permet la diferenciació i
genera la confiança de grups d’interès i  de la societat en general, a partir  d’una major
capacitat per gestionar els actius intangibles que aporten valor a l’empresa. Es tracta d’un
àmbit  que  guanya  protagonisme  en  el  món  de  la  gestió  empresarial,  avalat  per  les
polítiques europees en l’àmbit de l’empresa.
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La FUB oferirà un curs per preparar les proves d'aptitud personal en llengua catalana i castellana
          L'ajuntament de Santpedor organitza un taller d'aparadorisme per als comerciants de la

vila          Xerrada a Manresa del fotoperiodista Sergi Reboredo, expert en fotografia de viatges i
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L’eficiència energètica, un aspecte clau per a la competitivitat
de les empreses

Unes 25 persones, majoritàriament d’empreses industrials i de serveis de la comarca, hi
han participat per conèixer i posar en comú les diferents eines que tenen a l’abast per
millorar l’eficiència energètica.
De: Redacció  

Unes vint-i-cinc persones han assistit a la jornada energètica. Foto: Consell Comarcal

Gestionar el consum energètic és clau per a la competitivitat d’una empresa. Aquest és el
missatge que s’ha transmès avui, en la tercera edició de la jornada Àmbit Energia que han
organitzat la Cambra de Comerç de Manresa i  el  Consell  Comarcal  del  Bages. Unes 25
persones,  majoritàriament  d’empreses  industrials  i  de  serveis  de  la  comarca,  hi  han
participat per conèixer i posar en comú les diferents eines que tenen a l’abast per millorar
l’eficiència energètica.

Una d’aquestes eines són les termografies, que serveixen per mesurar pèrdues de calor o de
fred i que han estats presents a la jornada de la mà de l’empresa Apliter, que ha fet una
demostració pràctica dels seus usos. Es tracta d’una tècnica cada vegada més extesa que no
només serveix per mesurar per on s’escapa l’energia, sinó també per saber quan hi ha un
sobreescalfament de les màquines que podria derivar en una avaria.

L’anàlisi  exhaustiva de la factura elèctrica és un altre dels factors clau en la millora de
l’eficiència. En aquest sentit, a la jornada s’han fet algunes pinzellades de quins aspectes cal
tenir en compte a l’hora de controlar els consums energètics. Els assistents a la jornada
també han pogut conèixer en què consisteix la ISO 50000, una certificació relativament
nova que serveix  per  acreditar  l’eficiència energètica. En  aquests moments, encara són
poques les empreses de la comarca que la tenen, bàsicament del sector de l’automoció i a
petició dels seus proveïdors.

Un altre dels temes que s’han tractat és el de la certificació energètica dels edificis aplicada
a les naus industrials. L’acte l’ha tancat el conseller de l’Àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal del Bages, Xavier Codina.

La jornada Àmbit Energia s’emmarca en el programa Regió Verda, que des del 2012 ofereix
serveis de consultoria  energètica i  propostes de millora a les empreses del  territori. El
projecte és una col·laboració entre la Cambra de Comerç, el  Consell  Comarcal, l’Institut
Català de l’Energia i el Consell de Cambres de Catalunya.
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