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Una renda bàsica garantida?
«L'automatització de moltes tasques, és a dir, el progrés, crea i crearà un atur
estructural que s'afegeix al causat per altres elements»

	Hi ha moltes divisions al món, però una d'elles és entre els països amb una visió optimista, on la
gent pensa que la paraula progrés té un sentit i que els seus fills viuran millor que ells, i a la
inversa, els pessimistes, on la gent pensa tot el contrari. No és difícil determinar a quina visió
pertanyem nosaltres.

	 

	Jo no afirmaria que aquesta visió està desencaminada del tot, la percepció es pot recolzar en
tots els processos de disrupció tecnològica i social que estem patint, sí, aquesta és la paraula. Unes
disrupcions per digitalització, per robotització, que són derivades del procés d'industrialització i
d'automatització, i que si ens pensàvem que quedarien estabilitzades doncs no senyor, continuen
com un tren en marxa, gairebé sense frens. Hi ha un "paper" d'Oxford (que vol dir que
segurament s'hi han mirat bé), que explica que un 47% dels llocs de treball actuals estan
exposats a mig i curt termini a un procés d'automatització (és a dir, el mateix que els va passar
als segadors de la cançó). Estem parlant de treballs de comptabilitat, de feines que pot fer un
advocat o procurador, de feines de redacció que pot fer un periodista tècnic (redacció d'un manual
d' instruccions) o esportiu (la crònica d'un partit o, donat el cas, d'una cursa de braus). Jo mateix
començo a veure productes com estudis de mercat d'exportació força reeixits que són elaborats per
un algoritme de recerca, unes quantes apps i unes bases de dades públiques, res que no sigui a
l'abast de nosaltres pobres mortals. 

	 

	Hi ha un altre "paper" convertit en llibre de gent del MIT (que també vol dir que s'ho han
mirat bé) d'un tal McAfee i un impronunciable d'origen nòrdic Brynjolfsson que vénen a dir el
mateix. L'automatització de moltes tasques, és a dir, el progrés, crea i crearà un atur estructural
que s'afegeix al causat per altres elements. De fet, si no va més ràpid és perquè qualsevol
innovació tecnològica ha de trobar després de successives iteracions un model de negoci viable.

	 

	Si afegim la pèrdua progressiva de la part del pastis que té el factor salari en tot el món
desenvolupat envers la part del capital, que porta cap a una evaporació d'això que els americans, i
no solament ells, anomenen classe mitjana (gent que creia fermament que fent estudiar els fills
aquests viurien millor que ells) arribem a allò de l'1% que forma l'elit, extractiva o creativa en són
adjectius solament, i el que compta és el substantiu. Hi ha models de negoci que no són viables i
models de societat que tampoc ho són.

	 

	I aquí arriba el rol de la política i de les opcions obertes, és massa important per deixar-ho en
mans dels experts. Hi ha gent que pot afegir llum (alguns els he mencionat més amunt) i molts
que diuen bajanades com aquella que no hi ha alternativa... Sempre n'hi ha. La política és l'art de
gestionar això i moltes altres coses. 
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	Gent tan poc sospitosa d'afeccions revolucionàries com en Martin Wolf, convidat habitual a
Davos i d'altres tertúlies i que generalment no parla per parlar (no miro a ningú), parla de
redistribució de la renda, de reconsideració del lleure, del necessari finançament públic de l'educació,
i del que aquí en diem renda bàsica garantida. I tot això finançat amb impostos i, per donar idees,
menciona impostos sobre la pol·lució (la revolució energètica del gas de pissarra hi té alguna cosa
a veure). Però també sobre la propietat intel·lectual  (que no és altra cosa que un monopoli no tan
temporal). Potser ha arribat l'hora de dir que Google som tots i, de fet, el seu model de negoci és
aquest. Necessitem la seva part per a què el model de societat també sigui viable i el model
polític no esdevingui un tecnofeudalisme. No cal ser "ludita" i frenar el procés de disrupció
tecnològica, el que cal es dominar-lo en bé de tothom. Tampoc cal ser massa calvinista (Pau de
Tars, que va dir allò del que no treballi que no mengi, devia ser un afiliat a la corrent). Si en
veurem de coses!
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El director general d'Indústria,
dimecres en un esmorzar a la
Cambra
Antoni Ma. Grau presentarà l'estratègia industrial per a Catalunya per al període
2013-2016

	El director general d'Indústria de la Generalitat, Antoni Ma. Grau, participarà demà dimecres en un
esmorzar empresarial a la Cambra de Comerç de Manresa en el transcurs del qual presentarà la
nova estratègia industrial per a Catalunya per al període 2013-2016. L'acte començarà a les 9 del
matí i per participar-hi cal inscriure's trucant al 93 872 42 22 o bé enviant un correu electrònic a
goviedo@cambramanresa.org

	 

	El document que recull l'estratègia industrial per a Catalunya per al període 2013-2016 va
presentar-se el passat mes de setembre i té com a objectius promoure la inversió estrangera,
diversificar les exportacions i augmentar la presència d'empreses catalanes a l'exterior. El pla
s'articula sobre 7 àmbits estratègics que són l'alimentació, l'energia i els recursos, els sistemes
industrials, les indústries relacionades amb el disseny, les indústries relacionades amb la
mobilitat sostenible, les indústries de la salut i les indústries basades en l'experiència.
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Presenten a Manresa un pla per
exportar a l'Àfrica
	La Generalitat de Catalunya presentarà aquest dijous a Manresa el Pla Àfrica, l'estratègia més
ambiciosa de la Generalitat feta fins ara per impulsar les exportacions de les empreses catalanes
a l'Àfrica subsahariana. El pla es desenvoluparà a través d'ACCIÓ -l'agència per a la competitivitat
de l'Empresa del Departament d'Empresa i Ocupació- i diversos col·laboradors, com la Cambra de
Comerç de Manresa.

	 

	La cap per als mercats d'Àfrica i Orient Mitjà d'ACCIÓ, Carmen Gonzalez, i el responsable
d'Internacionalització de la Cambra de Comerç de Manresa, Jaume Ferrer, explicaran els objectius i
la metodologia del Pla Àfrica al Palau Firal de Manresa, aquest dijous a les 9.45h.

	 

	D'una banda es vol donar suport sobre el territori amb l'obertura d'una antena comercial a Accra,
la capital de Ghana, complementària als Centres de Promoció de Negocis que ACCIÓ té al continent
africà.

	 

	Aquesta oficina ja dóna servei a les empreses catalanes interessades en vendre els seus
productes en aquest país i a Nigèria, Costa d'Ivori, Benín, Togo i Burkina Faso. Les exportacions
catalanes a aquests països han crescut un 160% en els últims 10 anys.

	 

	L'antena ofereix acompanyament integral a les empreses amb serveis personalitzats per
promoure les vendes i facilitar les inversions en aquests països. Així, entre d'altres, desenvolupa
estudis i sondejos de mercat, recerques de clients o agendes de prospecció. També organitza
missions empresarials i dóna suport en la selecció de personal local.

	 

	D'altra banda, a través del pla es vol sensibilitzar les empreses catalanes sobre les oportunitats
que presenta l'Àfrica. S'organitzaran taules rodones temàtiques i conferències per estudiar quins són
els problemes que es troben les empreses a l'hora d'entrar al mercat africà i les millors estratègies
per solucionar-los. També s'ha creat el Club Àfrica, que reunirà periòdicament un grup d'empreses
catalanes amb experiència o interès en internacionalitzar-se al continent, per crear un espai
d'intercanvi d'experiències i coneixement. S'extrauran lliçons apreses i bones pràctiques a partir de
casos empresarials concrets i es fomentarà la col·laboració entre companyies per impulsar
l'expansió cap a les regions africanes.
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Objectiu: recuperar el paper central
de la indústria
El director general d'Indústria Antoni Ma. Grau ha presentat aquest matí a la
Cambra l'estratègia industrial per a Catalunya per al període 2013-2016

El director general d'Indústria Antoni Ma. Grau. Foto: Cambra

	El director general d'Indústria de la Generalitat, Antoni Ma. Grau, ha participat aquest matí en un
esmorzar empresarial a la Cambra de Comerç de Manresa en el qual ha presentat a les empreses
del Bages l'estratègia industrial del govern de la Generalitat per als propers anys. Partint de la
base que Catalunya és un territori industrial, l'administració catalana es planteja recuperar la
centralitat d'aquest sector dins de l'economia catalana com a generador d'ocupació i de riquesa.
En aquest sentit, Grau ha afirmat que "malgrat la crisi i la pèrdua d'empreses i llocs de treball, la
indústria a Catalunya no ha retrocedit en valors absoluts". Un fet que, en la seva opinió, posa de
manifest que "tenim empreses capaces de sortir-se'n i d'assumir reptes importants".

	 

	Grau ha destacat la diversificació de la indústria catalana en diferents sectors d'activitat i el fet
d'estar formada per moltes petites i mitjanes empreses com una riquesa del teixit industrial del
país i que es tradueix, a la vegada, en una cultura social on imperen els valors de l'esforç, el treball
i el compromís. També n'ha destacat els alts nivells d'internacionalització, afirmant que "portem 3
anys seguits batent rècords absoluts d'exportació".
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	Pel que fa a la política industrial del govern de la Generalitat, n'ha exposat les principals línies de
treball que s'estructuren en 7 àmbits estratègics que són alimentació, energia, sistemes industrials,
disseny, mobilitat sostenible, salut i experiències. Grau ha donat a conèixer el sistema participatiu
gràcies al qual es convida a les empreses de cada sector a compartir les seves estratègies, les
més exitoses de les quals s'inclouran al pla que prepara el govern. Per altra banda, el director
general ha destacat el paper dels clústers com a impulsors de la cooperació entre empreses, així
com dels centres tecnològics dels quals ha dit que "hem d'aconseguir que s'orientin encara més a
les necessitats de les pime".
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El Govern català va presentar
ahir a Manresa una estratègia per
a la recuperació econòmica de
Catalunya que dóna al sector in-
dustrial un paper clau els propers
anys. Segons va explicar el direc-
tor general d’Indústria de la Ge-
neralitat, Antoni Maria Grau, l’ob-
jectiu és que aquest sector tingui
una paper central en la reactivació
de l’economia.

Al llarg de la seva intervenció,
Grau va destacar que tot i la crisi,
el pes de la indústria a Catalunya
«no ha retrocedit» i va considerar
que «tenim empreses capaces de
soritr-se’n i d’assumir reptes im-
portants». A més, donat el grau de
diversificació de les empreses in-
dustrial catalanes, l’estratègia amb
la qual treballa l’executiu pivota en
un total de set sectors diferents de
la indústria. Per aquest motiu,

Grau va assegurar que el pla es
basa en set àmbits que integren la
major part de la indústria del país.
En concret es tracta dels sectors ali-
mentaris, la mobilitat sostenible
(que inclou comunicacions i tam-

bé el desenvolupament del con-
cepte smart city), l’energia, la ro-
bòtica, la indústria del disseny, la
salut i experiències. L’objectiu, va
assegurar Grau, és millorar la com-
petitivitat internacional, poten-
ciar els clústers i també orientar el
sector més enllà de fer una políti-
ca genèrica.

Preguntat per com s’aplicaria el
pla a la Catalunya Central, Grau va
afirmar que dependrà de les em-
preses del territori i que siguin lí-
ders en els seus sectors, sense
més concreció. 

Grau va presentar l’estratègia in-
dustrial de la Generalitat a Man-
resa en el marc d’un esmorzar
empresarial organitzat per la Cam-
bra de Comerç. El seu president,
Pere Casals, va reivindicar el paper
del sector industrial i també la
«necessitat d’una aposta de país»
per rellançar el sector. 
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El Govern vol que la indústria
sigui clau en la recuperació

El director general d’Indústria de la Generalitat presenta a Manresa el
pla de l’executiu que pretén la implicació de tots els sectors productius


L’empresa manresana Macsa ha
adquirit el fabricant gironí de mà-
quines d’etiquetes Sinetik, amb
el qual reforça la seva línia de pro-
ducció d’etiquetatge. La firma gi-
ronina, nascuda el 1985, està es-
pecialitzada en la fabricació de
maquinària per produir diferents
etiquetes per a diferents produc-
tes, des de cartolines fins a bateries
passant per envasos metàl·lics i
també suports de paper. 

Segons apunta Macsa en un
comunicat, aquesta adquisició de
Macsa reforça l’aposta de l’em-
presa per la línia de l’etiquetatge i
arriba després que el juliol de
l’any passat, la firma manresana
comprés el fabricant d’etiquetes
Sato Iberia. 

Segons explica el conseller de-
legat de l’empresa manresana,
Jordi Piñot, amb la nova adquisi-
ció «Sinetik aportarà una expe-
riència sòlida en la fabricació de
maquinària d’etiquetatge i en el co-
neixement de les necessitats de la
indústria. Ara podrem implantar lí-
nies de marcatge i etiquetatge
completes». 

Sinetik va néixer el 1985 com
una empresa familiar dedicada
a la fabricació de maquinària per
a l'etiquetatge estàndard i recent-
ment ha iniciat un projecte d'en-
ginyeria i  assessorament  indus-
trial dirigit a les societats que
necessiten implementar projectes
a mida.

Per la seva banda, Macsa està
especialitzada en la producció
d’equips de marcatge a través de
rajos làser. Segons dades de la
mateixa empresa, la firma amb seu
a Manresa i una fàbrica a Sant
Joan de Vilatorrada, en el seu sec-
tor té una quota de mercat d’abast
mundial superior al 10%. 

REDACCIÓ | MANRESA

La firma manresana Macsa
compra el fabricant de
màquines d’etiquetes Sinetik

Amb la nova adquisició
l’empresa bagenca controla
tot el procés que intervé
en la traçabilitat



Antoni Maria Grau

ROGER JUNYENT
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L’Íbex 35 va avançar el 0,42% en la sessió d'a-
hir i es va quedar a les portes dels 10.100 punts
(10.093,3) gràcies a l'impuls d’Inditex. Al mer-
cat de deute, la prima de risc es va situar en
174,9 punts bàsics, amb la rendibilitat del bo a
deu anys en el 3,342%.

Els títols de la companyia que presideix Aman-
cio Ortega van pujar el 4,85% fins als 108,1 euros
després de guanyar 2.377.000 d'euros el 2013,
l’1% més.

A més a més, va comunicar que elevarà el divi-
dend el 10%, fins a un total de 2,42 euros per ac-
ció, i que les seves vendes van créixer el 5% (el
8% a tipus de canvi constant), fins als 16.724 mi-
lions d’euros.

Les accions de la firma tèxtil van encapçalar al
llarg de tota la sessió els guanys del selectiu, os-
cil·lant al llarg del dia entre un preu mínim de
106,15 euros i un màxim de 108,15 euros.

D'aquesta manera, els títols d’Inditex, que acu-
mulaven des de començament d'any una caiguda
de gairebé el 14%, reben un respir amb aquesta
pujada i se situen per sobre de la cota dels 108 eu-
ros. També va ser una bona jornada per FCC, que
va repuntar el 4,52%, Jazztel (+3,53%), Indra
(+2,44%) i DIA (+1,5%).

A l'altre braç de la balança s’hi van trobar OHL,
«fanalet vermell» amb una caiguda del 0,96% , se-
guit d'ACS (-0,84%), Caixabank (-0,61%), Grífols
(-0,54%) i Amadeus (-0,51%).

Excepte la bona evolució borsària d’Inditex en
la sessió d’ahir, els «blue xips» no van tenir una
trajectòria destacada i, mentre Santander (-,25%),
Telefónica (-0,22%) i BBVA (-0,06%) va tancar en
números vermells, Repsol va repuntar el 0,39%
mentre que Iberdrola ho va fer el 0,02%.

D’aquesta manera, el principal selectiu espan-
yol va esdevenir una de les millors places europe-
es en comparació amb les seves homòlogues del
Vell Continent: Londres va cedir el 0,49%, París el
0,12% i Frankfurt va repuntar al 0,37% . Al mercat
de divises, l'euro s'intercanviava a 1,3907 «bitllets
verds».

L’analista d’IG Daniel Pingarrón va explicar que
els inversors es van mantenir prudents en la ses-
sió d’ahir a l’espera de conèixer els criteris de la
FED en la seva estratègia de sortida de la política
monetària «ultralaxa» aplicada en l'era Bernanke.

L’Íbex, a les portes dels 10.100 punts

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 49.470
AYCO 3.810 0.00 7.150 3.810
B. BILBAINAS 6.600 0.00 7.260 6.500
CARTERA REA 1.950 -2.50 2.100 1.190
CEVASA 148.000 0.00 153.700 121.500
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 29.500 0.00 32.800 20.804
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.840 0.00 5.313 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 10.610 0.00 10.690 8.010
INVERFIATC 0.330 0.00 0.500 0.200
LIBERTAS 7 1.000 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 5.770
MOLINS 7.460 -0.13 8.134 6.813
U.EUROPEA I. 3.250 -9.72 6.700 3.250
URBAR 0.560 0.00 1.020 0.560

10.800

10.600

10.400

10.200

10.000

9.800

9.600

9.400
X J V L M X

Abertis 16,285 0,74 16,440 16,075 20.781.669 17,640 11,664
Acciona 60,280 0,99 60,360 58,850 15.292.029 60,360 33,800
ACS 26,995 -0,84 27,200 26,890 20.239.485 27,792 15,826
Amadeus 29,260 -0,51 29,535 29,125 42.439.438 32,045 20,031
ArcelorMittal 11,005 1,06 11,180 10,915 13.943.881 13,400 8,353
Banco Popular 5,480 0,61 5,500 5,441 53.263.499 5,630 2,302
Banco Sabadell 2,293 -0,17 2,316 2,275 19.055.435 2,437 1,174
Bankia 1,518 -0,39 1,539 1,495 58.560.368 11,800 0,475
Bankinter 5,912 0,05 5,963 5,893 14.816.200 6,090 2,184
BBVA 8,870 -0,06 8,930 8,795164.651.729 9,959 6,018
BME 29,910 0,50 29,960 29,695 5.078.395 31,100 17,189
Caixabank 4,398 -0,61 4,430 4,361 56.206.563 4,798 2,199
Dia 6,162 1,50 6,187 6,013 20.953.885 7,024 5,190
Ebro Foods 16,415 0,34 16,490 16,240 7.709.037 17,766 14,069
Enagas 21,845 -0,25 21,990 21,695 28.219.010 22,175 16,503
FCC 15,375 4,52 15,400 14,665 24.897.698 21,920 6,620
Ferrovial 15,300 0,79 15,400 15,150 23.091.496 15,920 11,102
Gamesa 8,181 0,80 8,226 8,010 10.325.197 9,250 2,287

Gas Natural 19,470 -0,18 19,700 19,400 29.180.720 19,740 12,838
Grifols 40,755 -0,54 41,190 40,660 24.567.289 42,095 25,055
IAG 5,160 -0,19 5,198 5,116 10.946.836 5,569 2,645
Iberdrola 4,905 0,02 4,932 4,872 86.440.067 4,959 3,470
Inditex 108,100 4,85108,150 106,150224.623.892 121,000 89,300
Indra 14,495 2,44 14,565 14,055 17.172.038 14,565 8,778
Jazztel 10,860 3,53 10,970 10,430 27.529.110 10,970 5,311
Mapfre 2,960 -0,40 2,972 2,935 13.885.272 3,463 2,200
Mediaset 8,553 0,25 8,632 8,421 7.715.472 9,489 5,233
OHL 31,000 -0,96 31,450 30,955 8.825.037 33,630 24,544
REC 59,050 -0,02 59,300 58,760 23.004.236 59,310 34,802
Repsol 17,860 0,39 17,960 17,660 50.989.008 19,415 14,847
Sacyr 4,632 -0,41 4,719 4,602 29.132.578 4,719 1,241
Santander 6,496 -0,25 6,536 6,457180.461.998 6,850 4,436
T Reunidas 38,980 0,98 39,050 38,350 5.453.103 41,400 31,140
Telefónica 11,170 -0,22 11,220 11,100114.196.555 12,776 9,302
Viscofan 36,630 -0,04 36,985 36,505 8.466.095 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

Inditex 103,100 108,100 +4,85 224.623.892

Santander 6,512 6,496 -0,25 180.461.998

BBVA 8,875 8,870 -0,06 164.651.729

Telefónica 11,195 11,170 -0,22 114.196.555

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Inditex 103,100 108,100 +4,85 224.623.892

FCC 14,710 15,375 +4,52 24.897.698

Jazztel 10,490 10,860 +3,53 27.529.110

Indra 14,150 14,495 +2,44 17.172.038

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

OHL 31,300 31,000 -0,96 8.825.037

ACS 27,225 26,995 -0,84 20.239.485

Caixabank 4,425 4,398 -0,61 56.206.563

Grifols 40,975 40,755 -0,54 24.567.289

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,389
0,836

1,218
141,699

Mibor 0,549
Euríbor 0,549

IRS 1,013
IRPH Conjunt Entitats 3,274

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

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

979,370 
35.266

979,370 

35.266

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

BORSA BARCELONA Renda variable

La
 s
et
m
an
a

comunicacio@catpress.cat - 20/03/2014 07:58 - 178.23.208.155



Hemeroteca Dijous, 20 març 2014 Identifica't o Registra'tTrànsitTVCartellera

Manresa
19 / 8º

Berga
14 / 6º

Igualada
19 / 8º

VOTI AQUESTA NOTÍCIA     Tweet 0

Regió 7 » Economia

El Govern vol que la indústria sigui clau en la
recuperació
El director general d'Indústria de la Generalitat presenta a Manresa el pla de l'executiu que pretén la implicació de

tots els sectors productius

20.03.2014 | 00:00

ROGER JUNYENT | MANRESA El Govern català
va presentar ahir a Manresa una estratègia per a
la recuperació econòmica de Catalunya que dóna
al sector industrial un paper clau els propers
anys. Segons va explicar el director general
d'Indústria de la Generalitat, Antoni Maria Grau,
l'objectiu és que aquest sector tingui una paper
central en la reactivació de l'economia.
Al llarg de la seva intervenció, Grau va destacar
que tot i la crisi, el pes de la indústria a Catalunya
"no ha retrocedit" i va considerar que "tenim
empreses capaces de soritr-se'n i d'assumir reptes importants". A més, donat el grau de diversificació
de les empreses industrial catalanes, l'estratègia amb la qual treballa l'executiu pivota en un total de set
sectors diferents de la indústria. Per aquest motiu, Grau va assegurar que el pla es basa en set àmbits
que integren la major part de la indústria del país. En concret es tracta dels sectors alimentaris, la
mobilitat sostenible (que inclou comunicacions i també el desenvolupament del concepte smart city),
l'energia, la robòtica, la indústria del disseny, la salut i experiències. L'objectiu, va assegurar Grau, és
millorar la competitivitat internacional, potenciar els clústers i també orientar el sector més enllà de fer
una política genèrica.
Preguntat per com s'aplicaria el pla a la Catalunya Central, Grau va afirmar que dependrà de les
empreses del territori i que siguin líders en els seus sectors, sense més concreció. 
Grau va presentar l'estratègia industrial de la Generalitat a Manresa en el marc d'un esmorzar
empresarial organitzat per la Cambra de Comerç. El seu president, Pere Casals, va reivindicar el paper
del sector industrial i també la "necessitat d'una aposta de país" per rellançar el sector.

¿Un iPhone nuevo por 39€?

Compradores españoles
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descuento usando un
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Calderas Vaillant

Equipadas con las mejores
sensaciones. Ahora con
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www.vaillant.es

Becas comedor de EDUCO

Colabora con una beca comedor y
garantiza, al menos, una comida
sana al día para un niño

www.educo.org
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´Ferrer Frescos´ es presenta a
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Seguro médico DKV
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Revolució virtual, a les Jornades
Cientificotecnològiques
Del 24 al 28 de març l'Institut Lacetània serà un espai de debat i reflexió a l'entorn
dels canvis provocats per les noves tecnologies de la informació

Maria Àngels Casanovas, coordinadora pedagògica de les jornades, Pere Casals, president de la Fundació
Lacetània, i Francisco Fernández, director de l'institut Lacetània. Foto: Catpress

	Analitzar, reflexionar i debatre sobre els canvis que està provocant la generalització de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest serà l'objectiu de les 28enes Jornades
Cientificotecnològiques de l'institut Lacetània, que tindran lloc entre el 24 i el 28 de març i que
enguany s'engloben sota el lema de "La revolució virtual". Una revolució que s'afrontarà des d'àmbits
molt diversos com el dels moviments socials, on les xarxes i internet estan jugant un paper clau
facilitant noves formes d'organització i mobilització; la psicologia, amb la irrupció de noves addiccions
relacionades amb la tecnologia; o la indústria i el món econòmic, en què l'aplicació de novetats
tecnològiques té un efecte directe sobre l'activitat de les empreses.

	 

	Un expert per començar

	La sessió inaugural de les jornades, el dilluns 24 a les 7.15 de la tarda, anirà a càrrec d'Ismael Peña-
López, professor i investigador sobre societat de la informació, divisòria digital, TIC i
desenvolupament que dirigeix el Projecte d'Innovació Oberta de la Fundació Jaume Bofill. El seu
àmbit de treball és l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en el
desenvolupament i, en concret, la mesura de l'evolució de les economies digitals i l'adopció
personal d'allò digital, així com la relació entre TIC i educació i democràcia. Ismael Peña-López
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pronunciarà la conferència "La revolució digital? No la veig per enlloc".

	 

	Al llarg de tota la setmana, diferents experts passaran per l'institut Lacetània per apropar els
alumnes a diferents qüestions relacionades amb les tecnologies digitals. És el cas de la psicòloga de
la Fundació Althaia Dominica Díez, que parlarà sobre l'adicció a les TIC; el caporal dels Mossos
d'Esquadra Josep Fuster, que parlarà de com fer un ús responsable de les TIC; el filòsof Sergi
Oms, amb una conferència sobre realitat i virtualitat; l'enginyer Fran Diana, que parlarà de
màrqueting digital; el professor Xavier Resa, que farà una sessió interactiva sobre eines de
productivitat personal; o el científic Gerard Tobias, amb una xerrada sobre nanotecnologia.

	 

	També hi haurà espai per a activitats més manipulatives com els tallers de circuits amb tinta
conductora, una mostra de jocs per ordinador o una demostració d'impressores 3D. Projeccions
de pel·lícules, exposició de treballs d'alumnes, lectures poètiques i visites fora de l'institut
completen el programa de les 28enes Jornades Cientificotecnològiques, que sumen més de trenta
activitats pensades per ampliar els coneixements dels estudiants i fomentar el debat i la reflexió a
l'entorn d'un tema ja tan quotidià com és el de les TIC.

	 

	Totes les activitats incloses al programa de les Jornades Cientificotecnològiques són obertes al
conjunt de la ciutat i des del centre es convida a participar-hi tant a estudiants d'altres escoles
com a persones en general interessades en els temes que s'hi tractaran.
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El govern es proposa recuperar el paper central de la
indústria en l’economia del país

El director general d’Indústria Antoni Ma. Grau ha presentat aquest matí a la Cambra
l’estratègia industrial per a Catalunya per al període 2013-2016.
De: Redacció  

La sessió d’aquest dimecres al matí a la Cambra. Foto: CatPress

El  director  general  d’Indústria  de  la  Generalitat,  Antoni  Ma. Grau, ha participat  aquest
dimecres al matí en un esmorzar empresarial a la Cambra de Comerç de Manresa en el qual
ha presentat a les empreses del Bages l’estratègia industrial del govern de la Generalitat
per  als  propers  anys.  Partint  de  la  base  que  Catalunya  és  un  territori  industrial,
l’administració  catalana  es  planteja  recuperar  la  centralitat  d’aquest  sector  dins  de
l’economia catalana com a generador d’ocupació i  de riquesa. En aquest sentit, Grau ha
afirmat  que  “malgrat  la  crisi  i  la  pèrdua  d’empreses  i  llocs  de  treball,  la  indústria  a
Catalunya no ha retrocedit  en  valors absoluts”. Un fet  que, en la seva opinió, posa de
manifest que “tenim empreses capaces de sortir-se’n i d’assumir reptes importants”.

Grau ha destacat la diversificació de la indústria catalana en diferents sectors d’activitat i el
fet  d’estar  formada  per  moltes petites i  mitjanes empreses com una riquesa  del  teixit
industrial del país i que es tradueix, a la vegada, en una cultura social on imperen els valors
de  l’esforç,  el  treball  i  el  compromís.  També  n’ha  destacat  els  alts  nivells
d’internacionalització,  afirmant  que  “portem  3  anys  seguits  batent  rècords  absoluts
d’exportació”.

Pel que fa a la política industrial del govern de la Generalitat, n’ha exposat les principals

línies de treball  que s’estructuren en 7 àmbits estratègics que són alimentació, energia,

sistemes industrials, disseny, mobilitat  sostenible, salut  i  experiències. Grau ha donat  a

"A las 20h se presenta Súmate 
#Bages en #Manresa con 
@eduardorepi  Paco Martínez 
@coquegarcia y @SalvaRacero 
pic.twitter.com/GcPc8xcnQ9"
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conèixer el sistema participatiu gràcies al qual es convida a les empreses de cada sector a

compartir les seves estratègies, les més exitoses de les quals s’inclouran al pla que prepara

el  govern. Per  altra banda, el  director  general  ha destacat el  paper dels clústers com a

impulsors de la cooperació entre empreses, així com dels centres tecnològics dels quals ha

dit que “hem d’aconseguir que s’orientin encara més a les necessitats de les pime”.
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El Centre d’Innovació en Pro-
ductivitat de Microsoft a Manresa
estrenarà aquest matí les seves
noves instal·lacions a l’edifici del
CTM del Parc Central amb una jor-
nada sobre nous entorns i rutines
de treball. A la jornada s’han con-
vidat gairebé un centenar d’em-
presaris del territori central, als
quals es vol donar a conèixer l’ac-
tivitat interna del centre Microsoft
manresà.

La jornada s’iniciarà a les 9 del
matí i es clourà a les 2 de la tarda.
Entremig, intervindran represen-
tants d’empreses que treballen
habitualment amb el centre Mi-
crosoft i, que explicaran la seva ex-
periència sobre la millora de la
productivitat. Es tracta de les em-
preses madrilenyes 3g Office i
Grupo BLC i les catalanes Sof-
teng i Cetaqua.

El debat també tindrà la pre-
sència d’Orlando Ayala, vicepre-

sident mundial d’estratègia de Mi-
crosoft; Fernando Carneros, res-
ponsable del centre Microsoft de
Madrid; Carles Grau, director
de Microsoft Catalunya; i Xavier
Hernanz, director del centre man-
resà. Per part de les institucions
que formen part del patronat de la
fundació d’aquest centre tecnolò-
gic intervindran el president de la
Cambra de Comerç de Manresa,
Pere Casals; la regidora de Pro-
moció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Manresa, Sílvia Gratacós;
i l’alcalde de la ciutat, Valentí
Junyent.

La intenció d’aquesta jornada és
doble, segons expliquen fonts del
centre Microsoft: d’una banda,
posar de llarg els 140 metres qua-
drats que l’equipament ocupa a la
segona planta del nou edifici del
CTM; de l’altra, donar a conèixer a
l’empresariat manresà l’oferta del
centre sobre espais, tecnologies i
gestió de les persones associades

al nou món del treball. És a dir, es-
tratègies per fer més productives
les empreses aprofitant els en-
torns digitals i la possibilitat del tre-
ball a distància.

Un gran desconegut
Tot i que el Centre d’Innovació en
Productivitat de Microsoft fa ja
vuit anys que va obrir portes a la
capital del Bages, continua sent el
gran desconegut de la recerca i la
innovació manresana. Al centre hi
treballen sis persones, factura uns
600.000 euros anuals i ofereix so-
lucions per a grans firmes petro-
lieres i del sector de la moda, en-
tre d’altres, però també per a peti-
tes i mitjanes empreses. 

El futur del centre Microsoft
està pendent de dues fites: d’una
banda, de tancar la seva integració
al centre tecnològic BDigital; de
l’altra, que s’acabi la darrera fase de
l’edifici Impuls, també al Parc Cen-
tral, perquè pugui ubicar-se defi-
nitivament a l’espai que, ja al 2006,
es va considerar el més idoni per
al centre: la incubadora d’empre-
ses del parc tecnològic, del qual ja
llavors es preveia que la marca Mi-
crosoft fos un dels al·licients prin-
cipals.

Avui, l’inacabat edifici incuba-
dora Impuls està ocupat majori-
tàriament per la direcció territorial
no metropolitana de La Caixa, a
més de les empreses locals UVE
Solutions i Deporvillage. La pre-
visió és que enguany es pugui im-
pulsar la licitació de la peça que fal-
ta de l’edifici, que es traduiria en
prop de 1.000 metres quadrats
més destinats a noves empreses de
marcat perfil tecnològic. 

ACN | BARCELONA

Microsoft estrena les instal·lacions al
CTM amb un debat sobre productivitat

Un centenar d’empresaris del territori central assistiran a una jornada de promoció del centre 
La inversió estrangera produc-

tiva va créixer l'any passat el 31,5%
a Catalunya, i va arribar als 3.511
milions d'euros, fet que suposa el
22 % del total a Espanya. En el con-
junt de l’estat, la inversió estrangera
bruta va superar els 15.800 milions,
el 8,8 % més que el 2012, segons les
dades del quart trimestre del dar-
rer exercici difoses ahir per la se-
cretaria d'Estat de Comerç. 

La primera comunitat en re-
cepció d'inversió estrangera va
ser Madrid, amb 8.635 milions, el
7,1% menys que el 2012, seguida
de Catalunya i, de lluny, del País
Basc (984 milions) i le Illes Balears
(786 milions). De la seva banda, la
inversió neta total, resultant de la
inversió bruta menys la desinver-
sió, va arribar a Espanya als 15.398
milions d'euros el 2013, l’1,5% del
PIB, davant del saldo negatiu de
3.091 milions del 2012. De tota la
UE, Espanya ha estat el segon país
que ha rebut més inversió estra-
ngera, després d'Holanda.

EFE | MADRID

La inversió
estrangera bruta
creix el 31% a
Catalunya

El centre, que ocupa 140
metres quadrats al nou CTM,
està pendent de tancar la
integració a BDigital
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La borsa espanyola va tancar ahir amb una cai-
guda del 0,13%, afectada per l'anunci de la Re-
serva Federal dels EUA (FED) de retirar part del
programa d'estímuls i que podria apujar els ti-
pus d'interès a partir de l'any vinent.

Amb la prima de risc a la baixa, en 172 punts
bàsics, el principal selectiu de la borsa espanyola,
l'Ibex 35, va perdre ahir el 0,13 %, de manera que
els guanys anuals es redueixen a l’1,65%.

Després de tancar dimecres a l'alça animada per
la pujada d'Inditex, la borsa va obrir la sessió a la
baixa, com a conseqüència de la crisi entre Rús-
sia i Ucraïna, i per la retirada d'estímuls per part
de la FED, que podria apujar els tipus d'interès a
partir de l'any 2015.

La FED va anunciar una nova retirada de 10.000
milions de dòlars al seu programa de compra men-
sual de bons, de manera que rebaixa, per tercera
vegada des de finals de l'any passat, el programa
de compra de bons, que se situa ara en 55.000 mi-
lions d' dòlars al mes.

Aquest anunci, més l'avançament d'un possible
alça de tipus a partir de 2015, va afectar les bor-
ses europees, entre elles l'espanyola, segons els
analistes consultats per l'agència EFE.

D'aquesta manera, el parquet nacional va pas-
sar per alt la subhasta de deute a llarg termini que
va celebrar ahir el Tresor espanyol, i que va acon-
seguir col·locar 5.005.000 d'euros (6.905.000 de
dòlars) en bo a tres i cinc anys i obligacions a quin-

ze, amb rebaixes del tipus d'interès.
Els inversors també feien cas omís al principi

d'acord assolit entre el Consell - països de la Unió
Europea-, el Parlament Europeu (PE) i la Comissió
Europea sobre la creació del mecanisme de reso-
lució bancària.

Dels grans valors de l'Ibex 35, BBVA va perdre
l’1,21%; Inditex, el 0,93 %, en tant que Repsol va
pujar el 0,11 %, Telefónica, el 0,27 %, Santander,
el 0,31% i Iberdrola, el 0,47%.

Indra va ser la companyia que més va perdre
ahir, l’1,66%, seguida d'Acciona, l’1,64% ; Media-
set, l’1,58% i IAG, amb l’1,55%. A la banda dels
guanys FCC va pujar el 4,33%; ArcelorMittal el
2,04% i Enagas, l’1,12%.

Ja en el mercat continu, Realia va ser la que més
es va deixar, el 4,02 %, mentre que Prisa va ser la
que més es va revaloritzar, el 7,32 %.

L’Íbex, per damunt dels 10.000 enters

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 49.470
AYCO 3.810 0.00 7.150 3.810
B. BILBAINAS 6.600 0.00 7.260 6.500
CARTERA REA 1.950 0.00 2.100 1.190
CEVASA 148.000 0.00 153.700 121.500
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 29.500 0.00 32.800 20.804
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.840 0.00 5.313 4.224
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 1.750 -9.79 2.000 1.940
IN.M.BARCINO 1.580 0.00 1.580 1.580
INMOLEVANTE 10.610 0.00 10.690 8.010
INVERFIATC 0.330 0.00 0.500 0.200
LIBERTAS 7 1.000 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 5.770
MOLINS 7.460 0.00 8.134 6.813
U.EUROPEA I. 3.310 + 1.85 6.700 3.250
URBAR 0.560 0.00 1.020 0.560

10.800

10.600

10.400

10.200

10.000

9.800

9.600

9.400
J V L M X J

Abertis 16,430 0,89 16,430 16,150 22.399.930 17,640 11,664
Acciona 59,290 -1,64 60,200 58,900 9.214.781 60,360 33,800
ACS 27,020 0,09 27,075 26,575 23.089.202 27,792 15,826
Amadeus 29,015 -0,84 29,200 28,745 39.641.851 32,045 20,031
ArcelorMittal 11,230 2,04 11,250 10,980 15.363.745 13,400 8,353
Banco Popular 5,475 -0,09 5,480 5,360 71.071.969 5,630 2,302
Banco Sabadell 2,308 0,65 2,315 2,275 33.856.868 2,437 1,174
Bankia 1,514 -0,26 1,530 1,486 62.388.828 11,800 0,475
Bankinter 5,901 -0,19 5,959 5,839 16.814.283 6,090 2,184
BBVA 8,763 -1,21 8,836 8,667369.721.170 9,959 6,018
BME 29,900 -0,03 29,950 29,505 5.247.961 31,100 17,189
Caixabank 4,437 0,89 4,459 4,361 71.089.958 4,798 2,199
Dia 6,099 -1,02 6,189 6,075 16.185.363 7,024 5,190
Ebro Foods 16,320 -0,58 16,415 16,175 4.198.311 17,766 14,069
Enagas 22,090 1,12 22,185 21,680 37.883.961 22,185 16,503
FCC 16,040 4,33 16,040 15,210 36.825.986 21,920 6,620
Ferrovial 15,195 -0,69 15,285 15,030 21.860.263 15,920 11,102
Gamesa 8,136 -0,55 8,216 8,021 17.078.376 9,250 2,287

Gas Natural 19,585 0,59 19,715 19,355 27.098.159 19,740 12,838
Grifols 40,670 -0,21 40,870 40,345 14.515.264 42,095 25,055
IAG 5,080 -1,55 5,162 5,027 23.480.858 5,569 2,645
Iberdrola 4,928 0,47 4,940 4,865117.957.724 4,959 3,470
Inditex 107,100 -0,93107,500 106,000 93.285.468 121,000 89,300
Indra 14,255 -1,66 14,375 14,150 12.214.768 14,565 8,778
Jazztel 10,900 0,37 10,935 10,705 17.873.308 10,970 5,311
Mapfre 2,944 -0,54 2,970 2,929 15.828.642 3,463 2,200
Mediaset 8,418 -1,58 8,536 8,288 10.703.759 9,489 5,233
OHL 30,960 -0,13 31,245 30,700 10.191.254 33,630 24,544
REC 58,970 -0,14 59,420 58,680 44.786.275 59,420 34,802
Repsol 17,880 0,11 17,920 17,605 85.628.397 19,415 14,847
Sacyr 4,593 -0,84 4,630 4,522 30.151.961 4,719 1,241
Santander 6,516 0,31 6,519 6,414262.207.344 6,850 4,436
T Reunidas 39,090 0,28 39,100 38,665 4.982.858 41,400 31,140
Telefónica 11,200 0,27 11,200 11,040153.987.104 12,776 9,302
Viscofan 36,615 -0,04 36,845 36,470 11.660.390 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 8,870 8,763 -1,21 369.721.170

Santander 6,496 6,516 +0,31 262.207.344

Telefónica 11,170 11,200 +0,27 153.987.104

Iberdrola 4,905 4,928 +0,47 117.957.724

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

FCC 15,375 16,040 +4,33 36.825.986

ArcelorMittal 11,005 11,230 +2,04 15.363.745

Enagas 21,845 22,090 +1,12 37.883.961

Abertis 16,285 16,430 +0,89 22.399.930

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Indra 14,495 14,255 -1,66 12.214.768

Acciona 60,280 59,290 -1,64 9.214.781

Mediaset 8,553 8,418 -1,58 10.703.759

IAG 5,160 5,080 -1,55 23.480.858

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,378
0,835

1,218
141,180

Mibor 0,549
Euríbor 0,549

IRS 1,013
IRPH Conjunt Entitats 3,274

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

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

979,370 
35.266

960,927 

34.602

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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Microsoft estrena les instal·lacions al CTM amb
un debat sobre productivitat
Un centenar d'empresaris del territori central assistiran a una jornada de promoció del centre 

21.03.2014 | 00:00

ACNBARCELONA El Centre d'Innovació en Productivitat de Microsoft a Manresa estrenarà aquest matí
les seves noves instal·lacions a l'edifici del CTM del Parc Central amb una jornada sobre nous entorns i
rutines de treball. A la jornada s'han convidat gairebé un centenar d'empresaris del territori central, als
quals es vol donar a conèixer l'activitat interna del centre Microsoft manresà.
La jornada s'iniciarà a les 9 del matí i es clourà a les 2 de la tarda. Entremig, intervindran representants
d'empreses que treballen habitualment amb el centre Microsoft i, que explicaran la seva experiència
sobre la millora de la productivitat. Es tracta de les empreses madrilenyes 3g Office i Grupo BLC i les
catalanes Softeng i Cetaqua.
El debat també tindrà la presència d'Orlando Ayala, vicepresident mundial d'estratègia de Microsoft;
Fernando Carneros, responsable del centre Microsoft de Madrid; Carles Grau, director de Microsoft
Catalunya; i Xavier Hernanz, director del centre manresà. Per part de les institucions que formen part
del patronat de la fundació d'aquest centre tecnològic intervindran el president de la Cambra de
Comerç de Manresa, Pere Casals; la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Manresa,
Sílvia Gratacós; i l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent.

¿Un iPhone nuevo por 39€?

Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

www.megabargains24.com

DKV Integral

Seguro completo de salud con un
dto. de hasta el 50%. ¡Sólo hasta
el 30 abril!

www.dkvseguros.com

Calderas Vaillant

Equipadas con las mejores
sensaciones. Ahora con
termostato de regalo .Descubre la
tuya en

www.vaillant.es

Publicidad

´Ferrer Frescos´ es presenta a
Alimentaria

 Totes les notícies de Notícies d'empresa

Notícies d'empresa

Becas comedor de EDUCO
Colabora con una beca comedor y
garantiza, al menos, una comida
sana al día para un niño
www.educo.org

Publicidad

Comentar

La bagenca Ferrer donarà a conèixer la nova línia al gran
saló d'alimentació i begudes que se...

L´empresa Tecnoconverting
guanya el premi a la
innovació
El dispositiu Quantum, el guanyador a la
f ira Smagua de Saragossa, es tracta
d'una nova tecnologia...

Un segle transformant la
llauna
Envasos Boixadós produeix envasos
metàl·lics, especialment per al sector
alimentari i el químic...

´No hem vingut per a un
període curt, tenim un pla per
a 50 anyś
El conseller delegat de Banca March
preveu que l'oficina de Manresa superi
els 100 milions en...

Envia la teva notícia d'empresa
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Productes 'Ferrer Frescos'



Comencen els tallers de Marxa Nòrdica organitzats per l'Hospital de Berga          Tret de sortida cap a
una millor gestió i ordenació territorial de la Riera de Merlès          Lliurades les cartografies

topogràfiques urbanes de Balsareny, Navàs i el Pont de Vilomara i Rocafort          El periodista Arcadi
Alibés presenta el seu tercer llibre '100 motius per córrer' a l'Atmetlla de Merola          Nova funció de
‘Lo tuyo y lo mío’, divendres 28 de març a la sala petita del Kursaal          400 persones participen al

Lipdub de la Creueta de Navarcles          El president Mas destaca la capacitat d'Adolfo Suárez
"d'assumir grans riscos"           Manresa celebra la quarta edició del Tast de Jocs del CAE          Un

manresà querella a la directora de l'Escola de Policia i nou instructors per presumptes irregularitats
en les proves          Ingressa a presó un home per tres robatoris amb força en domicilis del Bages
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Les 28enes Jornades Cientificotecnològiques de l’Institut
Lacetània es dedicaran a revolució virtual

Durant la setmana del 24 al 28 de març, el centre serà un espai de debat i reflexió a
l’entorn dels canvis de tot tipus que ha provocat la irrupció les noves tecnologies de la
informació i la comunicació.
De: Redacció  

D’esquerra a dreta: Maria Àngels Casanovas, Pere Casals i Francisco Fernández. Foto: CatPress

Analitzar, reflexionar i debatre sobre els canvis que està provocant la generalització de les
noves tecnologies de la informació i  la comunicació. Aquest serà l’objectiu de les 28enes
Jornades Cientificotecnològiques de l’institut Lacetània, que tindran lloc entre el 24 i el 28
de març i que enguany s’engloben sota el lema de “La revolució virtual”. Una revolució que
s’afrontarà  des d’àmbits  molt  diversos  com el  dels  moviments  socials,  on  les  xarxes  i
internet estan jugant un paper clau facilitant noves formes d’organització i mobilització; la
psicologia,  amb  la  irrupció  de  noves  addiccions  relacionades  amb  la  tecnologia;  o  la
indústria  i  el  món  econòmic,  en  què  l’aplicació de  novetats tecnològiques té  un  efecte
directe sobre l’activitat de les empreses.

 

Un expert per començar

La sessió inaugural  de les jornades, el  dilluns 24 a les 7.15 de la tarda, anirà a càrrec
d’Ismael  Peña-López,  professor  i  investigador  sobre  societat  de  la  informació,  divisòria
digital, TIC i desenvolupament que dirigeix el Projecte d’Innovació Oberta de la Fundació
Jaume Bofill. El seu àmbit de treball és l’impacte de les tecnologies de la informació i la
comunicació en el desenvolupament i, en concret, la mesura de l’evolució de les economies
digitals  i  l’adopció  personal  d’allò  digital,  així  com  la  relació  entre  TIC  i  educació  i
democràcia. Ismael Peña-López pronunciarà la conferència “La revolució digital? No la veig

Mañana  a las 20h presentaremos 
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per enlloc”.

 

Al llarg de tota la setmana, diferents experts passaran per l’institut Lacetània per apropar
els alumnes a diferents qüestions relacionades amb les tecnologies digitals. És el cas de la
psicòloga de la Fundació Althaia Dominica Díez, que parlarà sobre l’adicció a les TIC; el
caporal dels Mossos d’Esquadra Josep Fuster, que parlarà de com fer un ús responsable de
les TIC; el  filòsof Sergi  Oms, amb una conferència sobre realitat i  virtualitat; l’enginyer
Fran Diana, que parlarà de màrqueting digital; el professor Xavier Resa, que farà una sessió
interactiva sobre  eines de productivitat  personal;  o el  científic Gerard Tobias, amb una
xerrada sobre nanotecnologia.

 

També hi haurà espai per a activitats més manipulatives com els tallers de circuits amb tinta
conductora,  una  mostra  de  jocs  per  ordinador  o  una  demostració  d’impressores  3D.
Projeccions de pel·lícules, exposició de treballs d’alumnes, lectures poètiques i visites fora
de l’institut  completen  el  programa de les 28enes Jornades Cientificotecnològiques, que
sumen més de trenta activitats pensades per ampliar els coneixements dels estudiants i
fomentar el debat i la reflexió a l’entorn d’un tema ja tan quotidià com és el de les TIC.

 

Totes les activitats incloses al programa de les Jornades Cientificotecnològiques són obertes
al conjunt de la ciutat i des del centre es convida a participar-hi tant a estudiants d’altres
escoles com a persones en general interessades en els temes que s’hi tractaran.
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NOVA ETAPA TIC Aquest 2014, el CIP ja ha estrenat director i ubicació, i es prepara per integrar-se a BDigital.
La signatura d’integració tindrà lloc a Manresa el proper 31 de març, segons va explicar ahir l’alcalde de Manresa
durant la jornada Productivity Day, que va aplegar un centenar d’empreses de tot Catalunya i del territori central

4

LA CLAU DEL DIA

Jordi Franch

spanya incomplirà
el 2013, una vegada
més, els objectius de

dèficit públic, que superarà
el 7% del PIB incloent les
ajudes a la banca. Això ali-
menta un deute públic des-
controlat, que va pel camí de
superar el 100% del PIB.
Mentre que, des de l'inici de
la crisi, les famílies han re-
duït els seus passius en
125.000 milions i les empre-
ses en 255.000, l'Estat els ha
incrementat en 557.000 mi-
lions. El sector públic és el
més endeutat d'Espanya i,
per això, el govern acaba de
llançar una nova reforma
fiscal que permeti incre-
mentar, encara més, els in-
gressos públics. En un pri-
mer pas, la majoria de pro-
ductes que ara tributen al
10% d'IVA passaran al 21%:
productes alimentaris, apa-
rells mèdics per discapaci-
tats, neteja, subministra-
ment d'aigua, serveis so-
cials... En un segon pas, el ti-
pus impositiu se situarà en el
23%. Això, més l'increment
dels impostos específics so-
bre el tabac i l'alcohol, i més
la creació de nous impostos,
preveu una recaptació addi-
cional de 10.000 milions.
Aquest sobreesforç fiscal té
efectes socials regressius, al
recaure sobre el consum, i
tendirà a agreujar la ja des-
esperada situació de la po-
blació més pobre. A canvi,
l'executiu promet una rebai-
xa dels impostos directes
(IRPF i Societats). L'impost
de renda passaria de 7 trams
a només 4 i els tipus imposi-
tius se situarien entre un mí-
nim del 20% i un màxim del
50%, més els recàrrecs auto-
nòmics. A canvi, però, des-
apareixen totes les deduc-
cions. S'eliminaria amb ca-
ràcter retroactiu la deducció
per la compra d’habitatge
habitual i es deixarien de
corregir les falses plusvàlues
originades per la inflació.
Per tant, s'amplia la base im-
posable de l'impost, com
també passa amb el de So-
cietats. L'import a pagar per
l'IBI també augmentarà, al
calcular-se sobre el valor de
mercat de l'immoble.

E

REFORMA FISCAL

Professor de la FUB

El Centre d’Innovació en Pro-
ductivitat (CIP) Microsoft de Man-
resa encara des d’ahir un canvi de
rumb que el durà a donar-se a co-
nèixer, ara sí, en el seu entorn
empresarial més immediat: la
pime local. El centre va néixer el
2006 com una fundació amb pa-
trons bagencs (l’Ajuntament de
Manresa, la Cambra, el CTM, Cai-
xa Manresa –avui CatalunyaCai-
xa–) però ha treballat tots aquests
anys d’esquena al territori i sense
publicitar les seves col·labora-
cions amb grans firmes com Rep-
sol, Telefònica, Mango, ING o
Eroski. Aquest 2014, el CIP obre
una nova etapa, que ahir es va vi-
sualitzar públicament amb la in-
auguració de les seves també no-
ves (però encara provisionals) ins-
tal·lacions a la segona planta del
CTM amb una jornada sobre nous
models de treball.

Aquest 2014, el CIP ja ha estre-
nat director, Xavier Hernanz (Ma-
taró, 1968) i ubicació, i es prepara,
a més, per integrar-se al centre tec-
nològic de les TIC, BDigital. La sig-
natura d’integració tindrà lloc a
Manresa el proper 31 de març,
segons va explicar ahir l’alcalde de
Manresa durant la jornada ano-
menada Productivity Day, i que va
aplegar prop d’un centenar d’em-
preses de tot Catalunya i del terri-
tori central. El que no arribarà
probablement aquest 2014 serà el
trasllat al que ha de ser el seu es-

pai definitiu, l’edifici Impuls, tam-
bé al Parc Central. Per construir la
tercera fase de l’edifici, on s’ha
d’ubicar el CIP, falten 225.00o eu-
ros dels 900.000 que costa l’obra (la
resta l’aporten fons Feder i la Di-
putació), que l’Ajuntament no sap
encara si podrà dotar en el pres-
supost que encara ha de tancar, se-
gons deia ahir la regidora de Pro-
moció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Manresa, Sílvia Gratacós.

Amb tantes novetats, el CIP
clou una etapa inquietant de la
seva història, els últims tres anys,
en què ha quedat descavalcat de la
xarxa de centres tecnològics Tec-
nio en no fer investigació, el re-
quisit de la Generalitat per man-
tenir el recolzament públic. Així, el
centre ha hagut de reduir personal
(de més de mitja dotzena als 6 ac-

tuals) i es veu abocat a buscar
nous clients, a ampliar la seva
base de negoci, per evitar dèficits
com el de l’últim exercici, de
136.000 euros, En aquesta situació
econòmica no gens pròspera, i en
el marc general d’estímul a les in-
tegracions de centres tecnològics
fomentat per la mateixa Generali-
tat (el CTM també s’ha englobat en
un ens més ampli, Artic, amb el
Cimne i Barcelona Media), la so-
lució de futur ha passat per la
col·laboració amb el centre TIC de
referència a Catalunya, BDigital,
una aliança que permetrà que el
CIP s’obri a noves activitats, com la
creació d’aplicatius. El contracte de
relació entre els dos centres ga-
ranteix la continuïtat del CIP a
Manresa. I els llocs de treball.

És en aquest context on es fa ne-

cessari reorientar la feina del CIP
també cap a les pimes, i a les locals
en primer lloc. I es vol fer mitjan-
çant ens locals, com la Cambra de
Manresa o les patronals, però tam-
bé mitjançant la xarxa de partners
de Microsoft. «En el proper mes
hem de dissenyar el  nou de mo-
del de negoci per apropar-nos al
territori», explica Xavier Hernanz,
que diu ser conscient del desco-
neixement al Bages del CIP. «Fins
ara no havíem trobat el camí per
fer-ho, però tenim plans per can-
viar això», resumeix. 

Durant la jornada d’ahir, repre-
sentants de Microsoft a Espanya (el
gegant informàtic és al consell ex-
ecutiu del CIP, però no al seu pa-
tronat) i empreses associades van
explicar les claus per lluitar contra
les resistències al canvi en el nou
entorn de treball flexible i digital.
El CIP va poder mostrar la seva
nova ubicació, 140 metres de
showroom o de «laboratori d’ex-
periències de treball flexible», com
ho defineix Xavier Hernanz. Es
tracta de promoure un concepte
que es basa en tres pilars: l’espai de
treball ja no és un despatx fix,
sinó que s’adapta a les diverses fei-
nes; la tecnologia és l’eina bàsica;
les persones han d’adaptar-se al
nou entorn. La presencialitat a la
feina, els horaris fixos, formen
part d’un model obsolet, ve a con-
cloure Hernanz. I al CIP no te’n ve-
nen cap software, sinó la gestió d’a-
questa transformació.

CARLES BLAYA | MANRESA

Interior de les noves instal·lacions del CIP Microsoft

CARLES BLAYA

El CIP Microsoft dissenya un nou model
de negoci per apropar-se al territori

El centre d’innovació signarà a Manresa el proper 31 de març la seva integració a BDigital
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ECONOMIA

 Banc Sabadell ha venut a
l'inversor britànic London &
Regional Properties un complex
a la capital de l’estat, en què
Vodafone té actualment la seva
seu, per un total de 117 milions
d'euros.

117
LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
MILIONS INGRESSA EL

SABADELL PER UN
EDIFICI A MADRID

 Catalunya va rebre el mes de
febrer passat 806.809 turistes
estrangers, cosa que va suposar
el 13% més que els que va
rebre el mateix mes de l'any
passat, segons el Ministeri
d’Indústria.


S’INCREMENTA EL

TURISME
ESTRANGER 

 Jaume Masana, director
territorial de CaixaBank a
Catalunya, parlarà el 2 d’abril al
matí a la Cambra de Manresa
sobre «Perspectives
econòmiques 2014. Palaques
per potenciar el creixement»

2/04
JAUME MASANA, A

LA CAMBRA DE
MANRESA

El CTM Centre Tecnològic ja està notant els efectes positius d’haver
estrenat les seves modernes, fetes a mida i amplíssimes instal·la-

cions del Parc Central. El director del centre, José Manuel Prado, avançava
ahir que els resultats ja estan sent en aquest primer trimestre molt espe-
rançadors, després d’uns anys en què també l’alta tecnologia ha patit la
crisi per la caiguda de les inversions tant públiques com privades. Prado
no s’atrevia a quantificar l’avenç, però assegurava que l’edifici (animat
pels publicitats brots verds) és un amulet: «impressiona, ajuda i desperta
interès». El CTM està pendent del nomenament definitiu (perfilat des de
fa mesos) de José Antonio Martínez Álamo, conseller delegat d’Iberpo-
tash, com a nou president executiu, una plaça vacant després de la dimis-
sió de Manel Rosell. També falta la inauguració oficial del nou equipa-
ment, que es farà, probablement, quan s’hagi tancat el relleu presidencial.

4

El nou espai anima l’activitat del CTM Tècnics d'Injecció
Han de saber fer canvi de motlles, la posada en marxa de nous 
motlles i el seu manteniment, coneixement de tècniques d'injecció 
amb gas, funcionament i configuració de robots de CNC.

Per a les injectores, preparació i configuració dels perifèrics, 
coneixement dels diferents materials plàstics.

- Busquem persones disciplinades, ordenades i metòdiques.
- Una formació en electromecànica seria apropiada per conèixer  
 millor el funcionament de les màquines.
- Jornada completa.
- Contracte de temporal a indefinit.

Interessats envieu C.V. a l'apartat 390 d'Igualada

comunicacio@catpress.cat - 24/03/2014 07:55 - 178.23.208.155
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