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Programa perquè petites empreses
accedeixin a la formació contínua
Promogut per la Cambra i el CFP amb la participació de Forma Empresa50
impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya

	La Cambra de Comerç de Manresa i el Centre de Fomació Pràctica treballaran conjuntament per
millorar l'accés a la formació contínua de les petites i micro empreses del Bages. Per aquest
motiu, s'han afegit al projecte Forma Empresa50, impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya a
través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i que contempla la realització d'un
seguit d'accions per facilitar que aquestes empreses utilitzin el crèdit de què disposen per
realitzar accions de formació. La Cambra i el CFP són les úniques institucions de la comarca del
Bages que s'han adherit a aquest programa.

	 

	Entre les accions que s'impulsaran tant des de la Cambra de Comerç com des del Centre de
Formació Pràctica, hi ha l'assessorament personalitzat a les empreses en aquesta matèria, la gestió
de les seves bonificacions, així com accions d'informació i difusió sobre el sistema de formació
contínua i la importància d'aquesta en la competitivitat de les empreses. Aquestes accions estan
especialment adreçades a empreses fins a 50 treballadors i que en el darrer any no hagin fet ús
del crèdit per a formació.

	 

	Objectiu: incorporar noves empreses a la formació contínua

	La formació de demanda es finança mitjançant l'aplicació d'un sistema de bonficacions a les quotes
de la Seguretat Social que ingressen tant les empreses com les persones treballadores.
L'objectiu de Forma Empresa50 és incorporar noves micro i petites empreses al sistema de
formació de demanda, optimitzar la qualificació professional de les persones treballadores i
consolidar la formació contínua com a eina de competitivitat al servei de les empreses catalanes.
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La Cambra i el CFP facilitaran que les petites empreses
accedeixin a la formació contínua

Participen al programa Forma Empresa50 impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, a
través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
De: Redacció  

La  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  i  el  Centre  de  Fomació  Pràctica  treballaran

conjuntament  per  millorar  l’accés a  la  formació  contínua  de  les petites i  micro

empreses del Bages. Per aquest motiu, s’han afegit al projecte Forma Empresa50,

impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a través del Consorci per a la Formació

Contínua de Catalunya,  i  que contempla la realització d’un seguit  d’accions per

facilitar  que aquestes empreses utilitzin  el  crèdit  de  què disposen per  realitzar

accions de formació. La Cambra i el CFP són les úniques institucions de la comarca

del Bages que s’han adherit a aquest programa.

 

Entre les accions que s’impulsaran tant des de la Cambra de Comerç com des del

Centre de Formació Pràctica, hi ha l’assessorament personalitzat a les empreses en

aquesta matèria, la gestió de les seves bonificacions, així com accions d’informació i

difusió  sobre  el  sistema de  formació  contínua  i  la  importància  d’aquesta  en  la

competitivitat de les empreses. Aquestes accions estan especialment adreçades a

empreses fins a 50 treballadors i que en el darrer any no hagin fet ús del crèdit per

a formació.

 

Objectiu: incorporar noves empreses a la formació contínua

La  formació  de  demanda  es  finança  mitjançant  l’aplicació  d’un  sistema  de
bonficacions a les quotes de la Seguretat Social que ingressen tant les empreses
com les persones treballadores. L’objectiu de Forma Empresa50 és incorporar noves
micro  i  petites  empreses  al  sistema  de  formació  de  demanda,  optimitzar  la
qualificació  professional  de  les  persones  treballadores  i  consolidar  la  formació
contínua com a eina de competitivitat al servei de les empreses catalanes.
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CaixaBank va celebrar ahir a
Manresa, amb la col·laboració de
la Cambra de Comerç, una sessió
de treball per a empresaris i autò-
noms interessats a conèixer les
implicacions de la normativa SEPA
i les oportunitats de negoci que pot
representar. La sessió, que va aple-
gar més de 120 representants
d’empreses manresanes, va ser a
càrrec de Tomàs Subirà, director
d’Àrea de Negoci del Bages de
CaixaBank; Marc Piqué, director
del Centre d’Empreses de Manre-
sa;  i Santi Rosquellas, especialis-
ta en Finançament Especialitzat i
Serveis de CaixaBank. La Zona
Única de Pagaments en Euros per-
metrà, quan entri en vigor, realit-
zar operacions en qualsevol enti-
tat financera de la zona euro, ja si-
gui domiciliar factures o fer trans-
ferències, sempre que s’hagin
adaptat els comptes corrents.

REDACCIÓ | MANRESA

La Caixa
i la Cambra
celebren una
sessió a Manresa
sobre la SEPA

L’atur registrat a les comarques
centrals s’ha reduït de 2.324 per-
sones en un any, segons les dades
fetes públiques ahir pel departa-
ment d’Empresa i Ocupació cor-
responents al mes de gener. Això
suposa un descens interanual del
5,11%, gairebé un punt per sobre
de la reducció experimentada al
conjunt de Catalunya (-4,22%).

La Catalunya interior va tancar
el gener amb 43.145 aturats inscrits
a les oficines de Treball, 311 més,
però, que el mes de desembre.
Aquest increment mensual, del
0,73%, és la meitat que l’1,44% de
l’augment que es va registrar al
conjunt català, ja  que va passar de
624.872 a 633.871 persones ins-
crites a l’atur.

Per comarques, destaca el des-
cens també en termes mensuals
del Baix Llobregat Nord (-0,47%),
la Cerdanya (-0,25%) i el Solsonès
(-2,48%). La Cerdanya ha reduït l’a-

tur, en un any, més del 17%, ja que
ha passat de 975 a 806 aturats. Al
Bages, la reducció anual ha estat
del 4,14%, inferior a la mitjana
catalana (de 16.528 a 15.844 atu-
rats), i, en termes mensuals, ha es-
tat de l’1,6%, superior a la mitjana
del país. En contrapartida, a l’A-
noia, les xifres han evolucionat
millor que al conjunt de Catalunya,
tant en termes intermensuals com
interanuals. A la Catalunya Central,

l’atur no es reduïa en termes in-
teranuals un mes de gener des de
l’any 2011, quan va caure el 2,09%
(en contrast, llavors, amb un in-
crement al país del +0,98%). Els dos
geners precedents, l’atur registrat
s’havia incrementat en termes
anuals el 7,6% (2013) i el 5,83%
(2012).

El secretari d'Ocupació i Rela-
cions Laborals de la Generalitat,
Joan Aregio, va valorar ahir amb

«moderat optimisme» l'augment
de 8.999 persones de l'atur regis-
trat a Catalunya el gener, ja que es
tracta de l'increment més baix
aquest mes des de l'any 2007.
Respecte al gener del 2013, en
canvi, el nombre d'aturats dismi-
nueix a Catalunya de 28.000 per-
sones, fet que suposa un descens
del 4,2 % i la setena caiguda men-
sual consecutiva. Al conjunt de l’es-
tat, l'atur va augmentar de 113.097
persones i l'afiliació a la Seguretat
Social va disminuir de 184.031
persones. Així, el nombre d'aturats
registrats es va situar el gener en
4.814.435. En roda de premsa,
Joan Aregio va dir que «no és no-
vetat» que l'atur creixi al gener, ja
que coincideix amb el final de la
campanya de Nadal, i va posar
com a exemple els anys 2005 i
2006, anteriors a la crisi, en què la
desocupació registrada va pujar de
7.992 i 7.299 persones, respecti-
vament.

REDACCIÓ/EFE | MANRESA

La Catalunya Central redueix de 2.324
persones el nombre d’aturats en un any

L’atur al territori interior augmenta el gener respecte del desembre la meitat que la mitjana catalana

g L’ATUR A LA CATALUNYA CENTRAL, COMARCA PER COMARCA

Font: departament d’Empresa i Ocupació JORDI CIRERA

diferència diferència
Comarca Gener 14 Desembre 13 Gener 13 mensual (%) anual (%)

Alt Urgell 1.299 1.242 1.388 4,59 -6,41
Anoia 11.972 11.956 12.715 0,13 -5,84
Bages 15.844 15.594 16.528 1,6 -4,14
Baix Llobregat Nord 9.049 9.092 9.376 -0,47 -3,49
Berguedà 3.311 3.256 3.589 1,69 -7,75
Cerdanya 806 808 975 -0,25 -17,33
Solsonès 864 886 898 -2,48 -3,79
Total Catalunya Central 43.145 42.834 45.469 0,73 -5,11
Total Catalunya 633.871 624.872 661.817 1,44 -4,22

Madrid
IBEX 35

+28,90 (+0,30%)
9.754,30

Madrid
GENERAL

+3,08 (+0,31%)
995,50

València

+2,70 (+0,24%)
1.138,17

Barcelona

+3,33 (+0,41%)
807,46

Bilbao

+5,43 (+0,33%)
1.626,70

Latibex

+1,80 (+0,10%)
1.867,70

Euro Stoxx
50 P. VALORS

-1,47 (-0,05%)
2.962,49

Nova York
DOW JONES (*)

+80,76 (+0,53%)
15.453,56

Londres
FTSE 100

-16,39 (-0,25%)
6.449,27

Tòquio
NIKKEI

-610,70 (-4,18%)
14.008,40

Frankfurt
DAX

-58,61 (-0,64%)
9.127,91

La Borsa espanyola va pujar ahir el 0,30% grà-
cies a l'impuls que va rebre de la banca i Wall
Street, amb la qual cosa va trencar una ratxa de
dues sessions consecutives a la baixa que el van
portar a cotitzar en mínims anuals.
Així, amb la prima de risc país en els 210 punts

bàsics, el principal selectiu espanyol, l'Ibex 35, va
guanyar 28,90 punts, fins als 9.754,30 punts, de
manera que les pèrdues anuals es redueixen a
l’1,64% .
Després de tancar dilluns en mínims, la Borsa

tornava ahir al terreny negatiu només començar la
sessió, en línia amb la resta de mercats europeus
i seguint el camí marcat per les borses asiàtiques
i Wall Street, que en la jornada precedent va cau-

re més del 2 % per la desacceleració del sector ma-
nufacturer .
Tampoc va ajudar la Borsa en el seu inici de ses-

sió conèixer que el nombre d'aturats a Espanya va
augmentar el gener de 113.097 persones, el que
representa el menor increment en un mes de ge-
ner des del 2007. Aquestes dades i la tendència ne-
gativa que regnava en el mercat van portar l'Íbex
35 a tocar un mínim diari de 9.654,80 punts poc
després d’obrir. Amb tot, l'obertura ahir en positiu
de Wall Street va tornar l'ànim als inversors, i va
propiciar que la borsa arribés a superar els 9.800
punts a les quatre de la tarda.
Després de la caiguda de dilluns, Wall Street va

canviar ahir de tendència i es va decantar pels

guanys després de conèixer una dada millor del
que s'esperava de les comandes de béns produïts
en fàbriques als EUA, en baixar menys del previst.
Les borses europees van registrar resultats mix-

tos durant la sessió, ja que Frankfurt va caure el
0,64%, i Londres, el 0,25 %, mentre que París va
pujar el 0,24 %, i Milà, el 0,60 %.
A l'Ibex 35, els grans valors van registrar resul-

tats dispars, ja que BBVA es va revaloritzar a la ses-
sió l’1,13% i el Santander, el 0,76%, mentre que
Repsol va caure el 0,15 %, Inditex, el 0,28 %, Te-
lefónica, el 0,49% i Iberdrola, el 0,53 %.
Sacyr va ser la companyia cotitzada que més va

pujar, el 6,19%, gràcies que el conflicte al Canal de
Panamà es podria resoldre properament. A Sacyr
la va seguir Bankia, que va pujar el 3,18%, mentre
que Bankinter va guanyar el 2,44% i CaixaBank,
el 2,19% .

L’Íbex puja el 0,3% i manté els 9.700

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

A.SAB.S/A 3.110 0.00 3.110 3.099
A.SAB.S/B 54.950 0.00 60.000 48.808
AYCO 3.810 0.00 9.800 3.810
B. BILBAINAS 6.600 0.00 6.600 6.500
CARTERA REA 2.000 0.00 2.100 1.190
CEVASA 148.500 0.00 153.700 121.500
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 28.000 + 0.72 28.700 20.804
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.750 + 1.71 5.521 4.224
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 1.940 0.00 2.000 1.940
IN.M.BARCINO 1.580 0.00 1.580 1.580
INMOLEVANTE 10.510 0.00 10.690 8.010
INVERFIATC 0.420 0.00 0.500 0.200
LIBERTAS 7 1.100 +10.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 5.250
MOLINS 7.550 0.00 8.134 6.813
U.EUROPEA I. 3.450 -9.21 6.700 3.250
URBAR 0.610 -8.96 1.020 0.600

10.800

10.600

10.400

10.200

10.000
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9.600

9.400
M X J V L M

Abertis 16,420 -0,58 16,550 16,250 19.290.307 17,610 10,948
Acciona 47,010 -4,29 47,670 46,260 37.373.986 50,330 33,800
ACS 25,735 0,84 25,975 25,110 20.416.077 27,792 15,551
Amadeus 29,710 0,22 29,985 29,110 48.559.239 31,084 17,820
ArcelorMittal 12,055 0,08 12,090 11,910 14.389.754 13,400 8,353
Banco Popular 4,973 0,34 5,018 4,831111.998.159 5,630 2,302
Banco Sabadell 2,150 0,05 2,183 2,139 62.410.967 2,198 1,174
Bankia 1,329 3,18 1,331 1,270 75.784.846 11,800 0,475
Bankinter 5,590 2,44 5,610 5,400 23.053.278 5,738 2,184
BBVA 8,660 1,13 8,765 8,509319.452.260 9,959 6,018
BME 28,980 0,56 29,080 28,500 8.095.678 31,100 17,189
Caixabank 4,536 2,19 4,550 4,371 65.578.505 4,560 2,223
Dia 6,015 0,35 6,040 5,895 24.165.783 7,024 5,190
Ebro Foods 16,255 0,46 16,300 15,150 11.521.508 17,766 13,700
Enagas 20,065 -1,76 20,390 20,045 31.038.572 20,815 15,918
FCC 19,450 1,35 19,550 18,400 17.019.805 21,920 6,620
Ferrovial 14,100 -0,28 14,175 13,875 16.640.796 15,100 10,483
Gamesa 7,924 1,51 7,948 7,591 28.370.609 9,250 1,600

Gas Natural 18,230 0,00 18,400 18,110 16.473.862 19,285 12,838
Grifols 37,560 -1,26 38,050 37,155 22.837.377 38,805 24,248
IAG 4,959 -0,52 5,031 4,851 15.258.910 5,360 2,420
Iberdrola 4,496 -0,53 4,548 4,474 93.688.771 4,794 3,442
Inditex 107,900 -0,28108,450 106,800 96.755.460 121,000 89,300
Indra 12,975 0,97 13,075 12,820 8.606.832 14,195 8,534
Jazztel 9,000 -0,41 9,065 8,780 18.642.046 9,250 5,264
Mapfre 3,065 1,52 3,090 3,000 23.107.166 3,463 2,010
Mediaset 8,799 -0,80 8,850 8,671 13.245.778 9,489 4,966
OHL 31,000 -0,10 31,120 30,510 8.567.631 33,630 21,017
REC 52,340 0,71 52,700 51,660 26.695.454 54,580 34,802
Repsol 17,105 -0,15 17,345 16,940112.224.818 19,415 14,326
Sacyr 3,877 6,19 3,920 3,645 46.598.610 4,248 1,241
Santander 6,268 0,76 6,320 6,201309.262.888 6,850 4,436
T Reunidas 38,640 0,64 38,800 38,150 13.768.949 41,400 31,140
Telefónica 11,170 -0,49 11,280 11,120176.823.378 12,776 9,207
Viscofan 38,910 -0,32 39,210 38,600 7.418.294 43,260 35,291

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

BBVA 8,563 8,660 +1,13 319.452.260

Santander 6,221 6,268 +0,76 309.262.888

Telefónica 11,225 11,170 -0,49 176.823.378

Repsol 17,130 17,105 -0,15 112.224.818

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Sacyr 3,651 3,877 +6,19 46.598.610

Bankia 1,288 1,329 +3,18 75.784.846

Bankinter 5,457 5,590 +2,44 23.053.278

Caixabank 4,439 4,536 +2,19 65.578.505

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Acciona 49,115 47,010 -4,29 37.373.986

Enagas 20,425 20,065 -1,76 31.038.572

Grifols 38,040 37,560 -1,26 22.837.377

Mediaset 8,870 8,799 -0,80 13.245.778

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,352
0,828

1,223
137,417

Mibor 0,562
Euríbor 0,562

IRS 1,172
IRPH Conjunt Entitats 3,287

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

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

922,582 
33.221,00

927,187 

33.387,00

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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La Caixa i la Cambra celebren una sessió a
Manresa sobre la SEPA
06.02.2014 | 07:47

REDACCIÓ | MANRESA CaixaBank va celebrar ahir a Manresa, amb la col·laboració de la Cambra de
Comerç, una sessió de treball per a empresaris i autònoms interessats a conèixer les implicacions de la
normativa SEPA i les oportunitats de negoci que pot representar. La sessió, que va aplegar més de
120 representants d'empreses manresanes, va ser a càrrec de Tomàs Subirà, director d'Àrea de
Negoci del Bages de CaixaBank; Marc Piqué, director del Centre d'Empreses de Manresa; i Santi
Rosquellas, especialista en Finançament Especialitzat i Serveis de CaixaBank. La Zona Única de
Pagaments en Euros permetrà, quan entri en vigor, realitzar operacions en qualsevol entitat financera
de la zona euro, ja sigui domiciliar factures o fer transferències, sempre que s'hagin adaptat els
comptes corrents.
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www.citibank.com

Publicidad

Selecciona la categoria que necessites

Afegeix la teva empresa

Empreses locals Constitucions Nomenaments Licitacions Subv encions Env ia la tev a notícia

IBEX 35

Últ. Dif. Dif.%

10.026,30 -46,10 -0,46%

Subscriu-te Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Oci Tendències Comunitat Multimèdia Serveis

uuuuuu uuuuu

Comentar



Economia | Redacció | Actualitzat el 07/02/2014 a les 16:08

Felip Puig qualifica d'«excel·lent»
la tasca del CFP

Felip Puig durant la visita al Centre de Formació Pràctica. Foto: Catpress

	El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha visitat aquest matí les instal·lacions del Centre
de Formació Pràctica ubicades al Palau Firal de Manresa, acompanyat pel nou secretari d'Ocupació i
Relacions Laborals, Joan Aregio. Puig ha pogut conèixer de primera mà la tasca que es fa des del
CFP, tant pel que fa a formació de professionals de la indústria com col·laborant amb les
empreses en el desenvolupament de productes. El conseller ha estat rebut pel president de la
Fundació Lacetània, impulsora del CFP, Pere Casals; el president de la Patronal Metal·lúrgica del
Bages, Xavier Perramon; i per representants de les principals empreses del sector del metall del
Bages.

	 

	Després de la visita, Felip Puig s'ha reunit amb els membres de la comissió executiva del CFP, en
una trobada que ha servit per posar sobre la taula diferents projectes formatius en els quals el
govern compta amb la implicació del CFP. Un dels més imminents és la formació ocupacional
dual, en què persones en situació d'atur podran formar-se al CFP i, al mateix moment, rebre
formació pràctica remunerada en una empresa, de la mateixa manera que es fa amb la formació
professional dual.
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	Puig ha lloat la tasca del CFP, que ha qualificat de "centre que s'apropa a l'excel·lència" i n'ha
destacat la seva capacitat tecnològica i l'alt nivell d'inserció laboral dels participants als seus cursos
de formació. El conseller s'ha compromès a tenir en compte el CFP en els projectes del seu
departament en matèria de formació i ha valorat la implicació de diferents agents del territori en un
centre que beneficia el conjunt de la indústria de la comarca.
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El conseller Felip Puig visita el Centre de Formació Pràctica i
qualifica la seva tasca d’”excel·lent”

Puig s’ha compromès a comptar amb el CFP en els projectes del seu departament en
matèria de formació ocupacional.
De: Redacció  

Felip Puig visita el Centre de Formació Pràctica. Foto: CatPress

El  conseller  d’Empresa   i  Ocupació, Felip  Puig, ha  visitat aquest ma   les   instal∙lacions  del  Centre  de

Formació  Pràc ca  ubicades  al  Palau  Firal  de  Manresa,  acompanyat  pel  nou  secretari  d’Ocupació   i

Relacions Laborals, Joan Aregio. Puig ha pogut conèixer de primera mà la tasca que es fa des del CFP,

tant pel que fa  a  formació de professionals de la  indústria  com  col∙laborant amb  les empreses  en el

desenvolupament de  productes.  El  conseller  ha  estat rebut pel  president de   la  Fundació  Lacetània,

impulsora del CFP, Pere Casals; el president de la Patronal Metal∙lúrgica del Bages, Xavier Perramon; i

per representants de les principals empreses del sector del metall del Bages.

 

Després de la visita, Felip Puig s’ha reunit amb els membres de la comissió execu va del CFP, en una

trobada  que  ha  servit per  posar  sobre   la  taula  diferents  projectes  forma us  en  els  quals  el  govern

compta  amb  la  implicació  del CFP.  Un  dels  més  imminents  és   la  formació  ocupacional  dual, en  què

persones  en  situació  d’atur  podran   formar‐se  al  CFP   i,  al  mateix  moment,  rebre   formació  pràc ca

remunerada en una empresa, de la mateixa manera que es fa amb la formació professional dual.

 

Puig ha lloat la tasca del CFP, que ha qualificat de “centre que s’apropa a l’excel∙lència” i n’ha destacat la

seva capacitat tecnològica i l’alt nivell d’inserció laboral dels par cipants als seus cursos de formació. El

conseller s’ha compromès a tenir en compte el CFP en els projectes del seu departament en matèria de

formació i ha valorat la implicació de diferents agents del territori en un centre que beneficia el conjunt

de la indústria de la comarca.
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Puig es mostra optimista amb el
futur de Tradema però apunta que la
reforma energètica ha fet
«replantejar» inversions
El conseller d'Empresa i Ocupació assegura que el Departament té cinc projecte
sobre la taula i que s'està "articulant" la decisió definitiva

El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, aquest divendres a Manresa Foto: ACN

	Manresa (ACN).- El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, s'ha mostrat optimista amb el
futur de Tradema, però ha apuntat que la reforma energètica ha fet  "replantejar"  inversions
previstes al territori. Segons ha explicat, el Departament té cinc projectes sobre la taula i s'està
"estudiant"  prendre una decisió definitiva. La sortida laboral per la planta podria estar
relacionada amb el camp de la biomassa, ja que el Govern ha expressat en diverses ocasions la
seva voluntat de buscar alternatives que mantinguin l'activitat econòmica relacionada amb
l'extracció de la fusta. El tancament de Tradema, destinada a la fabricació de taulers algomerats, va
deixar 140 persones a l'atur a finals del 2012.

	 

	El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, s'ha mostrat optimista amb el futur de la planta
solsonina de Tradema, però ha apuntat que la reforma energètica aprovada pel Partit Popular ha
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fet "replantejar" bona part de les inversions que s'havien previst en el camp de la tecnologia, el
subministrament energètic o la biomassa. El tancament de Tradema el desembre del 2012 no
només va suposar un cop dur pels 140 treballadors de planta, sinó que també ha tingut greus
conseqüències pel sector forestal del territori.

	 

	Puig ha explicat que el Departament està "recalculant i estudiant"  com articular una solució 
"definitiva"  sobre el futur de Tradema, i ha avançat que en les properes setmanes  "tindrem
alguna novetat" . 

	 

	El conseller té sobre la taula quatre o cinc projectes que podrien establir-se a la planta de
Tradema per començar a fer funcionar les màquines de nou i convertir-se en una solució factible pels
treballadors que ara fa més d'un any van quedar a l'atur. Amb tot, Puig s'ha mostrat prudent i ha
evitat avançar informacions que desxifrin el futur que afectarà a l'antiga planta solsonina de
fabricació de taulers aglomerats. 

	 

	Puig creu que cal desplegar "amb més ambició" la formació professional dual

	 

	Durant la reunió que ha dut a terme Felip Puig aquest divendres al Centre de Formació Pràctica -
Fundació Lacetània de Manresa amb els directius del centre, el conseller ha assenyalat que cal
desplegar  "amb més ambició"  la formació professional dual. En aquest sentit, ha avançat que a
partir del mes de març o abril, el Departament i el SOC finançaran iniciatives perquè centres com el
de Manresa puguin desenvolupar una formació ocupacional  "dins l'àmbit de la formació
professional dual". 

	 

	El Departament està definint convenis amb empreses perquè els alumnes de centres com aquest
puguin fer pràctiques mentre s'estan formant. El suport que es donarà a la formació ocupacional,
concretament, anirà encaminat al fet que les empreses puguin llogar treballadors en atur que
també s'estiguin formant.
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LA CLAU DEL DIA

Jordi Franch

a Reserva Federal
dels EUA, el banc
central que ostenta

el monopoli públic de l'e-
missió de dòlars, ha acomia-
dat amb honors el fins ara
president, Ben Bernanke, re-
llevat en el càrrec més pode-
rós del planeta per Janet Ye-
llen. Honors merescuts? No,
en absolut. Bernanke va es-
trenar el càrrec el 2002,
substituint Alan Greenspan,
i els dos són responsables di-
rectes de la ultraexpansiva
política monetària i de l'aba-
ratiment artificial del tipus
d'interès que han generat les
bombolles financeres i im-
mobiliàries, els errors gene-
ralitzats en la inversió i, fi-
nalment, la recessió econò-
mica. Bernanke va negar el
2005 que hi hagués cap bom-
bolla immobiliària, quan ell
havia contribuït a alimentar-
la, i el 2009 es va llençar a un
programa de «quantitative
easing» que ha multiplicat
per sis el balanç de la Fed i
que ha inclòs la compra d'hi-
poteques subprime per valor
superior a 1,5 bilions de dò-
lars. Això ha generat noves
bombolles i ha contaminat
els països emergents amb
grans sumes de diner espe-
culatiu i crèdit barat. Quan
la Fed ha hagut de reduir de
25.000 milions de dòlars el
programa de compra de
deute públic, que estava en
85.000 milions mensuals, els
problemes han tornat a l'es-
cena mundial. La previsió
d'un increment gradual del
tipus d'interès ha fet que el
diner calent que va inundar
les fràgils economies, entre
altres, de Brasil, Índia, Indo-
nèsia, Turquia i Sud-àfrica,
contribuint a l'endeutament
i a inversions equivocades,
ara abandoni aquests països
i origini la depreciació de les
seves monedes. En el cas
d'Argentina, el peso ha per-
dut el 35% del seu valor en
un mes. Els països que viuen
del crèdit, amb dèficits fis-
cals i exteriors, entraran en
situació crítica. Algú recorda
la crisi financera asiàtica del
1997? La història es repeteix
per culpa dels errors mone-
taris.  
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 Catalunya va registrar l'any
passat 50 accidents laborals
mortals, fet que suposa el 24%
menys que el 2012, quan van
morir 66 treballadors, segons
les dades del departament
d'Empresa i Ocupació 

50
LA DADALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
ELS ACCIDENTS

LABORALS MORTALS
EL 2013

 L'aeroport de Barcelona-el
Prat ha sumat durant el mes de
gener 2,1 milions de
passatgers, cosa que
representa el 5,2 % més que
l'any passat, segons ha
informat Aena en un comunicat.

5,2%
L’INCREMENT DE

PASSATGERS
AL PRAT

 L'economia catalana va caure
el  0,6 % l'any 2013, fet que
suposa una millora de set
dècimes respecte a 2012, quan
el PIB de Catalunya va
retrocedir de forma més
intensa, l’1,3%.

PIB
L’ECONOMIA

CATALANA CAU EL
0,6% EL 2013

El conseller d'Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, es va mostrar ahir
optimista sobre quin serà el relleu
de Tradema a Solsona, però va
apuntar que la reforma energèti-
ca ha fet «replantejar» inversions
previstes al territori. Segons va
explicar, el departament té cinc
projectes sobre la taula i està «re-
calculant i estudiant» com articu-
lar una solució «definitiva» sobre
el futur. Puig va avançar que «en les
properes setmanes tindrem algu-
na novetat». El juliol de l’any pas-
sat, el mateix Puig havia anunciat
que «ben aviat» podria donar al-
guna bona notícia sobre el pro-
jecte, que encara no ha arribat. Dos
mesos abans, havia assegurat, en
un acte a Manresa, que el juny del
2013 «s’estaria en condicions» d’a-
nunciar alguna «novetat» sobre el
futur de la planta, un anunci tam-
bé infructuós.

Amb tot, sembla que la sortida
laboral per la planta podria estar
relacionada amb el camp de la bio-
massa, ja que el Govern ha ex-
pressat en diverses ocasions la
seva voluntat de buscar alternati-
ves que mantinguin l'activitat eco-
nòmica relacionada amb l'extrac-
ció de la fusta. El tancament de
Tradema, destinada a la fabricació
de taulers aglomerats, va deixar
140 persones a l'atur a finals del
2012 i ha tingut greus conseqüèn-
cies per al sector forestal del terri-
tori.

Felip Puig va fer aquestes de-
claracions durant la reunió que va
dur a terme al Centre de Formació
Pràctica-Fundació Lacetània de
Manresa amb els directius del
centre. En el transcurs de la visita,
el conseller va assenyalar que cal
desplegar «amb més ambició» la
formació professional dual. En
aquest sentit, va avançar que a par-
tir del mes de març o abril, el De-
partament i el SOC finançaran
iniciatives perquè centres com el
de Manresa puguin desenvolu-
par una formació ocupacional
«dins l'àmbit de la formació pro-
fessional dual».

El Departament està definint
convenis amb empreses perquè els
alumnes de centres com aquest
puguin fer pràctiques mentre s'es-
tan formant. El suport que es do-
narà a la formació ocupacional,
concretament, anirà encaminat
al fet que les empreses puguin
llogar treballadors en atur que
també s'estiguin formant. 

El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, va visitar les instal·lacions
del Centre de Formació Pràctica,
ubicades al Palau Firal de Manre-
sa, acompanyat pel nou secretari
d’Ocupació i Relacions Laborals,
Joan Aregio. Puig va poder conèi-
xer de primera mà la tasca que des-
envolupa el centre, tant en for-
mació de professionals de la in-
dústria com col·laborant amb les
empreses en el desenvolupament
de productes. El conseller va ser re-
but pel president de la Fundació
Lacetània, impulsora del CFP, Pere
Casals; el president de la Patronal
Metal·lúrgica del Bages, Xavier
Perramon; i representants de les
principals empreses del sector del
metall del Bages.

Després de la visita, Puig es va
reunir amb els membres de la co-
missió executiva del CFP, en una
trobada que va servir per posar so-
bre la taula diferents projectes
formatius en els quals el Govern
compta amb la implicació del CFP,
com és el cas de la formació ocu-
pacional dual, ja que persones en
situació d’atur podran formar-se al
CFP i, al mateix moment, rebre for-
mació pràctica remunerada en
una empresa.

Puig va lloar la tasca del CFP,
que va qualificar de «centre que
s’apropa a l’excel·lència», i va des-
taca la seva capacitat tecnològica
i el nivell d’inserció laboral dels
participants als seus cursos de
formació. 
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Felip Puig diu ara que té «cinc projectes»
damunt la taula per rellevar Tradema

El conseller torna a dir que és optimista sobre la planta i que s’està «articulant» una decisió

El conseller, durant la visita d’ahir al Centre de Formació Pràctica

CFP

EL CONSELLER VISITA LA CATALUNYA CENTRAL El conseller d’Empresa i Ocupació va visitar ahir el Centre
de Formació Pràctica de Manresa, on va poder conèixer les tasques que s’hi desenvolupen, tant en formació de
professionals de la indústria com col·laborant amb empreses en el desenvolupament de productes
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El conseller diu que cal
desplegar «amb més
ambició» la formació
professional dual

Els dos anys que porta en vigor
la reforma laboral s'han saldat
amb 1.049.300 ocupats menys, se-
gons les dades oficials que ha des-
tacat UGT per criticar uns canvis
que ni han creat ocupació ni han
aconseguit frenar la seva destruc-
ció.

En roda de premsa, el secreta-
ri d'Acció Sindical d'UGT, Toni

Ferrer, també va assegurar que
«la finalitat» de la reforma laboral,
«no estava escrita», però era la
devaluació salarial i la pèrdua de
poder adquisitiu . En aquest marc,
Ferrer va avançar que s'ha creat un
comitè d'economistes en el marc
de l'acord interconfederal CEOE,
Cepime, CCOO i UGT per analit-
zar el tema salarial i veure si és via-
ble una pujada de cara a 2015 .

El responsable sindical va re-
cordar que en els anys 2011 i 2012
la variació del poder adquisitiu va
ser negativa, entre el 0,9 i el 1,2%,
respectivament . Ferrer també es
va referir als nous contractes d'em-
prenedors i va comentar que el
86% de les empreses no s'acull a in-
centius fiscals, de manera que el
sindicat sospita «que les compa-
nyies que celebren aquests con-

tractes estarien prioritzant un pe-
ríode de prova d'un any i no l'o-
bligació de mantenir un lloc de tre-
ball durant tres anys». A més, va as-
segurar que en els dos anys de re-
forma laboral s’ha incrementat el
27% el treball a temps parcial in-
voluntari (365.000 ocupats), els
aturats han augmentat l’11% i tres
milions de persones no cobren cap
tipus de prestació.
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La UGT denuncia que dos anys de reforma laboral se
salden amb un milió menys de persones ocupades




