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d'enginyeria als primers cursos tenen molta matèria de base per consolidar els 
fonaments, però després vénen assignatures més aplicades, pràctiques i un projecte 
final que gairebé sempre respon a una aplicació real. També és cert que cal esforç, 
estudi i dedicació per obtenir el títol, però res inassolible. 
 
Tenim bones indústries poc conegudes, algunes premiades com a empreses millor 
valorades per treballar-hi. Haurem de convèncer-les que s'obrin a la societat i donin a 
conèixer què fan, i acullin més alumnes en pràctiques. I a graduats de la nostra 
universitat que expliquin als joves de batxillerat i FP la seva experiència com a 
exalumnes d'enginyeria. Realment hi ha experiències vitals molt interessants que són 
desconegudes pels nostres joves, i haurem d'incrementar l'esforç (que ja es fa) de 
portar l'empresa als instituts, per trencar la por a allò que és desconegut. El futur de la 
nostra indústria ho necessita, i pot donar ocupació a joves que ara creuen que sols 
tenen sortida a l'estranger. 
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Millor Manresa s'entrevista amb el
president de la Cambra

Arnau Padró, Pere Casals, Josep Lluís Gozalbo i Oriol Ges, durant l'entrevista. Foto: Millor Manresa

Millor Manresa ha estat rebuda pel president de la Cambra de Comerç, Pere Casals. Una delegació
de Millor Manresa formada per Oriol Ges, Josep Lluís Gozalbo, Arnau Padró i Maurici Santamaria
ha conversat durant una hora i mitja amb el president de la Cambra de Manresa.

La idea era contrastar els diversos punts de vista del programa econòmic de Millor Manresa i la
seva visió de la realitat econòmica de Manresa i la Comarca. D'entrada s'ha coincidit en què cal un
lideratge important per part de l'alcaldia de Manresa per tirar endavant els diversos projectes que
té pendents la ciutat i la Catalunya Central.

En primer lloc s'ha abordat el tema de les comunicacions on s'ha arribat a la conclusió que cal
tenir un posicionament comú entre l'Alcaldia, el Consell Comarcal i la societat civil i prioritzar bé
sigui la gratuïtat de l'autopista, que és el plantejament de Millor Manresa, el desdoblament de la
C-55, el tren de mercaderies o la rapidesa del tren de viatgers.

Quant al turisme, la Cambra aposta pel projecte de Sant Ignasi perquè té una gran potencialitat
internacional i es fan contactes per integrar-lo amb l'atractivitat de Montserrat, però aquí també es
necessita l'acció de Manresa. Millor Manresa contempla en el seu programa l'impuls del turisme
ignasià i aprofitar el turisme que visita Montserrat per dur-lo a Manresa.

La indústria representa més del 30% de l'economia de la comarca, essent els sectors més
potents la indústria auxiliar de l'automòbil i la mineria industrial. La Cambra ha mostrat, però, la
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seva preocupació per l'excessiva fragmentació de les parcel·les disponibles als polígons de la
comarca que impedeix la ubicació d'indústries potents. També ha assenyalat que diversos
polígons encara tenen mancança de fibra òptica i no compten amb bons accessos. Una aposta molt
important seria la que està a punt de fer Iberpotash a l'explotació salina de Súria que podria
comportar un complex químic.

El President de la Cambra també ha assenyalat que cal indicar molt millor on pot aparcar una
persona que desconeix la ciutat i ve de fora. I per suposat s'ha mostrat preocupat per l'alta
burocratització de l'Ajuntament. En aquest sentit Millor Manresa es fa seva la reclamació i apostarà
per la simplificació dels tràmits administratius.

Pel que fa a l'excés de l'IBI (amb una alta quota d'aplicació), la Cambra juntament amb diverses
entitats veïnals va promoure un manifest exigint-ne la rebaixa però plantejant sobretot la creació
d'un pla per tal que en uns quants anys aquest comencés a descendir. És conscient, però, dels
actuals problemes econòmics de l'Ajuntament i les necessitats socials que cal atendre.

Per últim, la candidatura Millor Manresa ha manifestat que Manresa i la Catalunya Central s'han
de reivindicar respecte a les comarques costaneres i actuar amb més unitat entre tots els sectors
socials, econòmics i polítics.
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La Cambra organitza un curs per
inserir joves a l'hoteleria
Tots els participants entraran a formar part d'una borsa de treball a disposició de
les empreses del territori

La Cambra de Comerç de Manresa posa en marxa un nou torn del Programa Integral de
Qualificació i Ocupació (PICE), amb el qual es vol ajudar a inserir al mercat de treball a joves
d'entre 16 i 24 anys amb un baix nivell d'estudis i sense experiència laboral. Aquesta nova edició
del programa s'enfocarà al món de l'hostaleria i és per aquest motiu que el principal bloc formatiu
serà un curs d'operacions bàsiques de restaurant i bar que tindrà lloc a l'Escola Joviat. A més, i com
en totes les edicions del PICE, els participants rebran una formació genèrica en ocupabilitat i
habilitats socials, TIC i anglès.

Es tracta d'un programa formatiu de més de 150 hores que inclou un acompanyament específic
per part d'un orientador i la inclusió en una borsa de treball que es posa a disposició de totes les
empreses del territori. Cal destacar que, a més, les empreses que contractin aquests joves
poden gaudir de bonificacions especials. L'objectiu principal del programa, implantat pel Ministeri
d'Ocupació en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i finançat amb fons europeus, és
ajudar als joves a entrar al món laboral.

El curs d'operacions bàsiques de restaurant i bar permetrà als alumnes aprendre a assistir en el
servei i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids. Es farà de la mà de l'Escola Joviat,
un centre de referència en la formació de professionals del sector de l'hostaleria i els estudiants
obtindran la convalidació de 90 hores d'un certificat de professionalitat en cas que més endavant
vulguin continuar la formació en aquest àmbit.

En la primera edició del programa PICE hi han participat 15 joves que han seguit el bloc de
formació bàsica i un altre de competències bàsiques per a l'ocupació. L'objectiu és que en els quatre
anys que dura el programa s'insereixin laboralment almenys 350 joves de la comarca. Tots els
programes formatius es dissenyen d'acord amb les necessitats de les empreses del territori i es
presta una especial atenció a promoure el contacte dels participants amb les empreses mitjançant
pràctiques, visites, etc.
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Imatge dels sis candidats i el president de la Cambra en el debat que va 
tenir com a protagonistes els partits ja presents al consistori

Els candidats a l’alcaldia de Manresa van parlar d’economia i infraestructures en el debat de la Cambra de Comerç de Manresa

Les infraestructures i la protesta de la PAHC 
escalfen el debat polític de la Cambra  

Redacció
Manresa

ARXIU

ARXIU

L’IBI. El turisme, el comerç, les carreteres i fins i tot les sabateries van ser protagonistes, però ningú es va recordar dels impostos

La CUP i DM demanen a la junta 
electoral que anul·li la llista de PxC 

La junta electoral fa cas omís de la petició de les dues formacions

Redacció
Manresa

nnn La CUP i Democràcia Muni-
cipal han presentat un escrit a la 
Junta Electoral de Zona de Man-
resa on demanen que s’atengui la 
petició de Carla Hinojosa i Gem-
ma Domenjó de sortir de la llista de 
PxC a la capital del Bages. També 
demanen que, en conseqüència, 
s’anul·li la seva llista, “ja que no hi 
ha suplents que puguin ocupar el 
lloc de les dues persones que vo-
len renunciar”.L’escrit presentat 
pels dos partits a la Junta Electo-

Membres de la PAHC 
van protagonitzar els 
minuts finals del de-
bat de la Cambra de 

comerç i indústria de Manresa que 
es va dur a terme dijous passat i en 
el qual hi van participar els 6 can-
didats a l’alcaldia de Manresa amb 
actual presència municipal. Unes 
pancartes reivindicatives i una car-
ta l’han lliurat al candidat de CiU, 
Valentí Junyent, perquè l’adrecés 
al diputat convergent, David Bon-
vehí de la ILP i com a afectats per 
les hipoteques.
Valentí Junyent, candidat de CiU, 

ral recull les notícies publicades 
per Manresainfo.cat des del pas-
sat dia 12 sobre que  PxC havia fal-
sificat les signatures de dues noies 
per incloure-les com a números 12 i 
25 de la seva llista de Manresa; que 
aquesta pràctica s’havia donat, com 
a mínim, amb tres membres més 
de la llista que havia presentat in-
icialment PxC i, finalment, que les 
primeres dues noies havien presen-
tat denúncia a la comissaria dels 
Mossos de Lleida acusant PxC de 
falsificació en document públic.
És per tot això que la CUP i Demo-
cràcia Municipal sol·liciten a la Jun- El jutjat ha desestimat la petició

ta Electoral de la zona de Manresa 
“que s’invalidin les  declaracions 
d’acceptació de la candidatura, així 
com els documents acreditatius de 
les seves condicions d’elegibilitat 
de Carla Hinojosa López i Gemma 
Domenjó Mir presentants per Pla-
taforma per Catalunya i, per tant, 
que aquestes persones no formin 
part de la llista que PxC ha presen-
tat a Manresa”.
Les dues formacions resten a l’espe-
ra de la decisió de la JEZ, i confien 
en què la resposta sigui positiva, de 
manera que la llista racista quedi 
exclosa de les eleccions.  n

va destacar que la millor manera 
per tirar endavant és mantenir in-
fraestructures que és el que s’ha fet 
en aquest mandat que no ha per-
mès, degut a la manca d’ingressos 
a les arques municipals, innovar. 
Per a Felip González, candidat de 
PSC, les demandes d’infraestruc-
tures en carretera, tren i polígons 
industrials no depenen només de 
l’Ajuntament.
 Pere Culell, d’ERC, per la seva ban-
da va parlar de la participació i de-
manda dels organismes no polítics 
que han ajudat a aconseguir que 
es parli d’alliberar peatges, un tren 
comarcal per part de Ferrocarrils  
compliment de les propostes fetes 
pel Govern de Madrid van centra-

trar el discurs de Culell que va ser 
contestat per la número 2 del PPC 
a Manresa, Ester Sevilla, dient que 
el seu partit farà una inversió des 
de Madrid de 5 ME  per crear una 
estació nova de RENFE a Manre-
sa. La nuúmero 2 del PP a la llista 
de Manresa, va dir  que cal ia do-
nar solucions immediates per a la  
carreteraC-55.
En el seu torn, Sebastià Llort, líder 
de PxC, ha destacat que cal seguir 
buscant solucions perquè el tren 
no trigui el mateix que fa 70 anys 
per anar a Barcelona.
 Finalment, Jordi Masdeu, número 
1 de la CUP a Manresa, ha remarcat 
la prioritat de potenciar i millorar el 
transport públic, sobretot el tren, i 
que sigui de més qualitat.n



Regió7 DIVENDRES, 22 DE MAIG DEL 2015 43

ECONOMIA

La Cambra de Comerç de Man-
resa posa en marxa un nou torn del
Programa Integral de Qualificació
i Ocupació (PICE), amb el qual es
vol ajudar a inserir al mercat de tre-
ball joves d’entre 16 i 24 anys amb
un baix nivell d’estudis i sense ex-
periència laboral. Aquesta edició
del programa s’enfocarà al món de
l’hostaleria i el principal bloc for-
matiu serà un curs d’operacions
bàsiques de restaurant i bar que
tindrà lloc a l’Escola Joviat. A més,
els participants rebran una for-
mació genèrica en ocupabilitat i
habilitats socials, TIC i anglès. Es
tracta d’un programa de més de
150 hores que inclou un acompa-
nyament específic per part d’un
orientador i la inclusió en una
borsa de treball. A més, les em-
preses que contractin aquests jo-
ves podran gaudir de bonifica-
cions especials. L’objectiu princi-
pal d’aquest programa finançat
per la UE és ajudar els joves a en-
trar en el món laboral.

REDACCIÓ | MANRESA

La Cambra enceta
un nou torn per
inserir joves
a l’hostaleria

L'ajust del sistema financer es-
panyol com a conseqüència de la
crisi ha deixat el sector en la posi-
ció de fa 20 anys, amb el 31 %
menys d'oficines i el 26% menys
d'empleats, fet que suposa 70.000
llocs de treball perduts. «Som de
nou a la casella de sortida», va dir
ahir el director general de Negoci
de CaixaBank, Juan Antonio Al-
caraz, després de dibuixar aquest
escenari en una conferència sobre
la reestructuració del sistema fi-
nancer espanyol de l'Associació
per al Progrés de la Direcció (Apd).

Alcaraz va afirmar que la foto-
grafia actual és similar a la del
1996 i va assimilar l'ajust en nom-
bre de llocs de treball al que va
ocórrer en el passat en altres àm-
bits com el sector tèxtil, el naval o
la mineria. Ara, segons els núme-
ros aportats per l'executiu de Cai-
xaBank, el nombre d'oficines ban-
càries puja a unes 32.100, i el
d'empleats, a uns 207.000, uns
70.000 menys que fa 20 anys.

EFE | BARCELONA

L’ajust del sector
financer el deixa
en la situació 
de fa 20 anys

SALVADOR REDÓ

Al centre de Manresa ahir s’ultimaven els detalls per a la 35a edició de l’ExpoBages. La fira tindrà uns 215
expositors, els primers dels quals ja obriran portes aquesta tarda, encara que serà demà a les 11 del matí quan es
portarà a terme la inauguració oficial. Diumenge el certamen coincidirà amb la Fira de l’Ascensió i el comerç també
obrirà portes. L’edició d’avui de Regió7 inclou un suplement especial amb tota la informació de l’ExpoBages.



L’ExpoBages ja ho té tot a punt per a la 35a edició, que arrenca avui

Madrid
IBEX 35

+21,30 (+0,18%)
11.595,40

Madrid
GENERAL

+2,13 (+0,18%)
1.174,67

València

+1,77 (+0,12%)
1.480,29

Barcelona

+0,83 (+0,09%)
974,9

Bilbao

+4,40 (+0,23%)
1.902,35

Latibex

+12,40 (+0,68%)
1.848,00

Euro Stoxx
50 P. VALORS

+5,24 (+0,14%)
3.688,72

Nova York
DOW JONES (*)

+10,54 (+0,06%)
18.295,94

Londres
FTSE 100

+6,21 (+0,09%)
7.013,47

Tòquio
NIKKEI

+6,30 (+0,03%)
20.202,80

Frankfurt
DAX

+16,10 (+0,14%)
11.864,50

La borsa espanyola, en la seva quarta sessió
consecutiva de guanys, va quedar a les portes
dels 11.600 punts (una cota en què no se situa
des de final d’abril) després de tancar amb una
revaloració del 0,18%.

En concret, en una jornada en què la prima de
risc se situava en l’entorn dels 113 punts bàsics,
el principal selectiu espanyol, l’Íbex 35, va sumar
21,30 punts, el 0,18%, fins als 11.595,40 punts,
de manera que els guanys de l’any s’eleven al
12,80%.

A la resta d’Europa, la majoria dels mercats tam-
bé es van anotar guanys, ja que París va pujar el
0,26%; Londres, el 0,09%; Frankfurt, el 0,14%, i
en canvi Milà va cedir el 0,14%.

Malgrat aconseguir la seva quarta jornada de
guanys, l’Íbex 35 ha obert la sessió amb cautela,
amb lleus pèrdues del 0,09% que li permetien man-
tenir-se a prop dels 11.600 punts.

Després de conèixer-se que la Reserva Federal
dels Estats Units (FED) no té previst apujar els ti-
pus d’interès del juny, el mercat nacional espera-
va la publicació de les actes de la reunió del Banc
Central Europeu (BCE).

Aquestes actes revelen que el BCE considera que
les adquisicions de deute massiu han tingut «un
impacte significatiu» en els mercats, i reafirma la
seva intenció de continuar les compres fins a final
de setembre del 2016.

La mateixa tendència negativa que registrava el

mercat a l’obertura, la mantenia al migdia, quan les
pèrdues s’ampliaven per sobre del 0,20%, arros-
segat per la banca i alguns grans valors, a més pel
repunt de l’euro. El Tresor va celebrar la segona li-
citació setmanal en què va col·locar 5.508,62 mi-
lions en bons a tres, cinc i quinze anys, encara que
ha hagut d’apujar l'interès. Tot i que s’ha trencat
una ratxa d’emissions en les quals Espanya havia
aconseguit aplicar interessos negatius, els analis-
tes van destacar que es manté la gana inversora
en el deute espanyol.

Dels grans valors de l’Íbex 35, Inditex va gua-
nyar el 0,84%; Repsol, el 0,36%; Santander, el
0,28%; BBVA, el 0,15% i Iberdrola, el 0,02%, men-
tre que Telefónica va tancar plana.

Sacyr va ser la companyia que més va pujar,
l’1,95%, mentre que en el costat contrari, FCC va
destacar perdre el 2,02%.

L’Íbex 35 queda a un pas dels 11.600 punts

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 3.800 0.00 3.810 3.800
B. BILBAINAS 6.020 0.00 7.178 6.020
CARTERA REA 1.940 0.00 2.120 1.450
CEVASA 105.000 0.00 133.150 97.200
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 37.400 0.00 40.900 28.156
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.360 0.00 0.940 0.360
IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.480 1.200
INVERFIATC 0.430 + 2.38 0.420 0.210
LIBERTAS 7 2.300 + 8.49 2.350 1.140
LIWE ESP. 11.000 0.00 11.000 10.000
MOLINS 9.000 -0.11 11.000 7.203
U.EUROPEA I. 2.500 0.00 3.795 1.985
URBAR 0.440 0.00 0.620 0.430

Abengoa B 2,980 0,20 2,997 2,912 24.733.245 4,567 0,869
Abertis 16,515 0,73 16,515 16,310 30.363.560 17,709 13,193
Acciona 73,130 -0,29 73,320 72,720 4.595.350 74,840 47,145
ACS 30,835 0,87 30,890 30,450 13.748.066 34,400 25,333
Amadeus 42,785 1,13 42,835 42,140 28.470.850 42,835 24,984
ArcelorMittal 10,100 -0,44 10,275 10,070 9.587.873 11,581 7,633
Banco Popular 4,741 -0,48 4,758 4,670 38.700.374 5,468 3,512
Banco Sabadell 2,381 -1,00 2,399 2,348 52.651.007 2,504 1,807
Bankia 1,212 0,08 1,218 1,204 29.345.913 1,550 1,068
Bankinter 6,977 -1,04 7,045 6,940 16.629.457 7,355 5,322
BBVA 9,319 0,15 9,319 9,201170.908.844 9,772 7,109
BME 39,670 -1,01 40,220 39,620 11.355.226 42,512 26,142
Caixabank 4,471 -0,75 4,501 4,455 38.786.219 4,891 3,674
Dia 7,390 0,28 7,397 7,338 34.500.136 7,697 4,479
Enagas 27,265 1,45 27,275 26,800 33.929.038 28,675 19,739
Endesa 18,075 0,89 18,130 17,830 44.903.813 18,970 13,288
FCC 10,660 -2,02 10,875 10,630 18.809.815 13,551 9,094
Ferrovial 20,345 0,57 20,395 20,120 20.755.567 20,800 13,405

Gamesa 14,050 -0,64 14,130 13,875 22.273.604 14,180 6,442
Gas Natural 22,820 0,80 22,880 22,625 32.389.119 23,951 18,590
Grifols 37,745 1,02 37,775 37,145 17.338.478 42,900 27,709
IAG 7,808 -1,98 7,902 7,773 31.555.106 8,560 3,850
Iberdrola 6,441 0,02 6,459 6,404107.988.922 6,459 4,919
Inditex 30,475 0,84 30,595 30,040 82.436.117 30,764 18,909
Indra 9,247 -0,90 9,380 9,228 12.563.647 13,483 7,460
Jazztel 12,945 0,00 12,950 12,940 24.958.044 12,955 8,561
Mapfre 3,340 0,24 3,340 3,303 9.732.807 3,620 2,349
Mediaset 12,315 0,08 12,350 12,200 13.569.266 12,430 7,614
OHL 19,555 -0,74 19,990 19,490 19.276.397 34,215 17,335
REC 78,460 -0,11 78,460 77,760 28.308.176 79,200 57,039
Repsol 18,180 0,36 18,255 18,025 90.877.879 19,113 14,255
Sacyr 4,191 1,95 4,198 4,070 20.397.576 5,389 2,659
Santander 6,783 0,28 6,783 6,713150.182.045 7,456 5,529
T Reunidas 45,785 1,20 45,825 45,105 18.300.449 45,825 32,713
Telefónica 13,300 0,00 13,315 13,185124.604.328 13,552 10,044

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 9,305 9,319 +0,15 170.908.844

Santander 6,764 6,783 +0,28 150.182.045

Telefónica 13,300 13,300 0,00 124.604.328

Iberdrola 6,440 6,441 +0,02 107.988.922

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Sacyr 4,111 4,191 +1,95 20.397.576

Enagas 26,875 27,265 +1,45 33.929.038

T Reunidas 45,240 45,785 +1,20 18.300.449

Amadeus 42,305 42,785 +1,13 28.470.850

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

FCC 10,880 10,660 -2,02 18.809.815

IAG 7,966 7,808 -1,98 31.555.106

Bankinter 7,050 6,977 -1,04 16.629.457

BME 40,075 39,670 -1,01 11.355.226

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,113
0,710

1,040
134,767

Mibor 0,180
Euríbor 0,180

IRS 0,216
IRPH Conjunt Entitats 2,251

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1206,750
17,070

1209,600

17,180

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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La Cambra enceta un nou torn per inserir joves a
l´hostaleria
22.05.2015 | 07:09

REDACCIÓMANRESA La Cambra de Comerç de Manresa posa en marxa un nou torn del Programa
Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), amb el qual es vol ajudar a inserir al mercat de treball joves
d'entre 16 i 24 anys amb un baix nivell d'estudis i sense experiència laboral. Aquesta edició del
programa s'enfocarà al món de l'hostaleria i el principal bloc formatiu serà un curs d'operacions
bàsiques de restaurant i bar que tindrà lloc a l'Escola Joviat. A més, els participants rebran una
formació genèrica en ocupabilitat i habilitats socials, TIC i anglès. Es tracta d'un programa de més de
150 hores que inclou un acompanyament específic per part d'un orientador i la inclusió en una borsa
de treball. A més, les empreses que contractin aquests joves podran gaudir de bonificacions especials.
L'objectiu principal d'aquest programa finançat per la UE és ajudar els joves a entrar en el món laboral.

Nuevo Giulietta Sprint
Y nueva gama Alfa Romeo a un
precio excepcional
www.alfaromeo.es

Oportunidades en Bolsa
Invierte en CLD, está en mínimos
históricos. Ahora es el momento
¡Entérate!
www.srproc.com

Toyota Yaris Hybrid
Reenamorarse de la conducción
ahora es más fácil con Pay per
Drive
www.toyota.es/Yaris

Publicidad

Sàhara 4x4: passió pel tot terreny

Notícies d'empresa

Comentar

El taller de Santpedor està especialitzat en la reparació d
´aquest tipus de vehicles

Fes front a la crisi fente
emprenedor amb Kumon, la
més gran empresa educativa
del món
Si t'agrada ensenyar, aprofita que
Kumon es troba seleccionant

professors franquiciats a Barcelona

Chapea presenta el seu editor
de xapes en línia
L'eina està dissenyada per facilitar la
personalització de xapes en pocs
minuts

El 2015 arriba amb ficció
televisiva de sèrie i nous
canals a la carta
Movistar Series compta amb un catàleg
de 31 títols que espera ampliar fins a
100 en les properes...

Empreses locals Constitucions Nomenaments Licitacions Subvencions Envia la teva notícia

IBEX35 NASDAQ DOW JONES

Més Informació >>

Últ. Dif. Dif.%
11.315,00 7,30 0,06%

Escoles de barcelona
Busques una escola privada? Vine a coneixnos!

Subscriute Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Oci Tendències Comunitat Multimèdia Serveis

Comentar

ELECCIONS Consulta els resultats electorals al teu municipi   |  Llistat dels futurs regidors, poble a poble

Isahac Ponsa i Felip Esteban, al taller de Santpedor.

Laboratori
de Lletres
Tots els
professors
són
escriptors
Escriu.
Imagina.
Cursos
intensius
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VALENTÍ JUNYENT
Alcalde de Manresa�

L’OPINIÓ DELS PROTAGONISTES

Els visitants de la 
fira procedeixen

majoritàriament de
Manresa i de la comarca 
del Bages, encara que 
es comença a notar força 
públic que prové de Solsona,
Berga i Igualada»

Sembla que l’economia està
remuntant, tot i que lentament.

Pel que fa als expositors, la
comercialització d’estands va començar
molt bé, es va encallar uns mesos i
posteriorment es va reactivar, fins al punt
d’haver cobert tots els espais d’exposició»

JOAN HARO
Gerent de Fira de Manresa�

Les fires tenen molta
vida i un gran futur

encara, perquè hi ha
productes que s’han de veure
abans de comprar-los o
contactar un servei in situ. 
A més, l’oferta expositora es
complementa amb nombroses
activitats paral·leles»

Regió7DIVENDRES, 22 DE MAIG DEL 20158

EXPOBAGES 2015
PRESENTACIÓ

Hem treballat amb Bages Impuls, 
amb els comerciants de la zona i

amb Fira de Manresa per oferir una
imatge de qualitat. A la Plana de l’Om 
es donaran a conèixer les activitats
turístiques de la ciutat i de la comarca,
incloent-hi també la restauració»

|| La d’enguany és la tercera edi-
ció consecutiva que se celebra
l’ExpoBages de manera conjun-
ta amb la Fira de l’Ascensió al cen-
tre de la ciutat, experiència que ha
estat molt ben valorada pels di-
ferents organitzadors del certa-
men amb els quals hem parlat.

L’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent, assenyala que «tenim
tots els espais adjudicats pel que
fa tant a la zona que ocupa Fira de
Manresa com la que ocupa la
UBIC, amb els seus artesans».
En aquest sentit  Junyent explica
que «aquest any l’àmbit d’actua-
ció es concentra tot fins a la Pla-
na de l’Om, i es tornen a posar ar-
tesans al carrer del Born i a la Pla-
na de l’Om, en una iniciativa de
l’associació Bages Impuls que va
adreçada a donar a conèixer les
activitats turístiques de la ciutat i
de la comarca, incloent-hi també
la restauració». Sobre l’organit-
zació, l’alcalde comenta que «hem
treballat amb Bages Impuls, amb
els comerciants de la zona i amb
Fira de Manresa per oferir una
imatge de qualitat».

En relació amb el canvi de mo-
del de fira iniciat fa tres edicions,
Junyent diu que «l’èxit de públic
avala aquesta decisió. La UBIC i
altres associacions de comer-
ciants s’hi interessen activament
i s’integren en la comissió orga-
nitzadora que treballa durant tot
l’any per tal que el cap de setma-
na de la fira sigui un èxit».

Sobre la procedència dels visi-
tants a l’ExpoBages, Valentí Ju-

nyent manifesta que «majorità-
riament procedeixen de Manre-
sa i de la comarca del Bages, en-
cara que es comença a notar for-
ça públic que prové de Solsona,
Berga i Igualada». Quant als ex-
positors, esmenta que «la majo-
ria ha mostrat en les enquestes
que fem l’interès de tornar a ex-
posar-hi en altres edicions».

L’any passat parlàvem en
aquest suplement sobre el tan-
cament de botigues al centre.
L’alcalde declara que «en aquests
moments, després d'algun tan-
cament de botigues per la fina-
lització del període transitori de
la Llei d’Arrendaments Urbans,
torna a haver-hi cert moviment a
la ciutat». «És evident que aquest
moviment es concentra a l’espai
on l’activitat comercial és més ele-
vada, com el carrer Guimerà», ha
indicat Junyent. Afegeix que al
Born «també s’estan acabant les
obres en alguns locals emble-
màtics que estaven desocupats,
com el Frankfurt Manresa o L’En-
glantina». I al centre històric, re-
ivindica, «el carrer Nou conti-
nua amb un bon nivell d’ocupa-
ció de locals i el de Sant Miquel ha
tingut dues noves obertures, d’u-
na botiga de cerveses i d’un espai
de tatuatges».

Junyent creu que «en general el
balanç entre els establiments que
han tancat i els que han obert és
positiu». I d’altra banda, s’ha no-
tat «un repunt en el nombre de
matriculacions de cotxes».

ISIDRE FONT | MANRESA 

El model de 
fira al centre 
es referma per
l’èxit de públic
Els diferents responsables de la mostra
valoren positivament el canvi d’ara fa tres
edicions d’organitzar-la amb els botiguers 
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VOL REDUIR CONSUM ELÈCTRIC?

Pressupost sense compromís

Després de tres anys al centre de la
ciutat havíem de renovar una mica 

la comissió organitzadora. I ho hem 
fet canviant dues persones, perquè 
sempre hi ha coses que es poden retocar 
i amb saba nova és més fàcil fer-ho»

LLORENÇ JUANOLA 
President de la Comissió 

Organitzadora d’ExpoBages
�

L’OPINIÓ DELS PROTAGONISTES

Hem provat que aquest
any coincideixi amb les

municipals. Creiem que molta
gent es quedarà per votar i ho
aprofitarà per passejar per la

fira i comprar algun dels molts
productes dels paradistes i

els comerciants del centre»

En alguns comerços s’està
començant a notar un 

lleuger increment del consum 
privat, un fet que no deixa de ser un
indicador que s’està produint una moderada
remuntada i una confiança més gran 
dels consumidors»

PERE CASALS
President de la Cambra de Comerç 

de Manresa
�

La fira no substitueix
l’aparador habitual que

són els comerços i els
establiments de la ciutat,
però no deixa de ser un bon
complement, i per aquest motiu
molts expositors repeteixen»
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Per tot això l’alcalde esmenta
que «malgrat que el consum en-
cara no està del tot recuperat, co-
mencem a pensar que Manresa se-
gueix tenint interès comercial, i és
per això que s'estan produint tots
aquests moviments i podem dir
que es nota una mica de millora en
l’activitat econòmica de la ciutat».

Joan Haro, gerent de Fira de
Manresa, indica que l’edició d’a-
quest any de l’ExpoBages «es pre-
senta positivament. Sembla que l’e-
conomia està remuntant, tot i que
lentament». Pel que fa als exposi-
tors, diu, «la comercialització d’es-
tands va començar molt bé, es va
encallar uns mesos i posterior-
ment s’ha tornat a reactivar, fins al
punt d’haver cobert tots els espais
d’exposició».

Per a Haro ha estat molt im-
portant per a la continuïtat de la fira
«haver anat al centre fa tres edi-
cions i fer-la juntament amb la dels
comerciants, perquè això ens ha
portat més visitants».

En un món en què les noves tec-
nologies s’estan imposant i moltes
compres es poden realitzar mit-
jançant Internet, Joan Haro té clar
que «les fires tenen molta vida i un
gran futur al davant, perquè hi ha
productes que s’han de veure
abans de comprar-los o contractar
un servei in situ». A més, «l’àmplia
oferta expositora es complemen-
ta amb nombroses activitats pa-
ral·leles».

El gerent de Fira de Manresa
destaca «la important presència del
turisme de la ciutat i de la comar-
ca», i l’aposta per la continuïtat de
molts sectors. I tampoc faltarà un
moment per a la nostàlgia «amb
l’actuació del grup Zapping per ce-
lebrar els  anys del certamen»,
diu Joan Haro.

Llorenç Juanola, president de la
comissió organitzadora d’Expo-
Bages, qualifica d’èxit «haver acon-
seguit els mateixos expositors de
l’any passat». Així mateix asse-
nyala que «després de tres anys al
centre de la ciutat havíem de re-
novar una mica la comissió orga-
nitzadora. I ho hem fet canviant
dues persones, perquè sempre hi
ha coses a retocar i amb saba nova
és més fàcil fer-ho».

Enguany la fira coincideix amb
la celebració de les eleccions mu-

nicipals. Juanola declara que «ho
hem aprovat així perquè dissabte
 és dia de reflexió i la campanya
electoral s’haurà acabat, i el di-
umenge  hi ha les eleccions.
Creiem que molta gent es queda-
rà a la ciutat per votar i ho aprofi-
tarà per passejar per la fira i com-
prar algun dels molts productes
que oferiran els paradistes i els co-
merciants del centre».

A part, afegeix, «també esperem,
com ha passat els darrers anys, que
s’apropi fins a Manresa molta gent
d’altres indrets del Bages i de co-
marques veïnes com l’Anoia, el Sol-
sonès, el Berguedà, la nova co-
marca del Moianès, i fins i tot d’O-
sona i el Vallès Oriental».

El president de la comissió or-
ganitzadora del certamen manre-
sà anima la gent a visitar  l’Expo-
Bages: «per això any rere any pro-
gramem activitats que són força
engrescadores».

Pere Casals, president de la
Cambra de Comerç de Manresa,
vol destacar diversos aspectes de
l’edició d’aquest any, com ara que
és la número , una xifra que qua-
lifica de «gens menyspreable»;
s’han cobert les expectatives d’ex-
positors, i s’han canviat algunes dis-
posicions al carrer «per adaptar-
nos al que el visitant ens demana».
Casals coincideix amb Juanola a
destacar els canvis en la comissió
organitzadora, que segons ell «per-
meten mantenir l’experiència ad-
quirida i combinar-la amb la fres-
cor dels que s’han incorporat».
En resum, «hem aconseguit un
equilibri entre experiència i noves
idees».

El president de la Cambra de
Comerç de Manresa afirma que
«en alguns comerços s’està co-
mençant a notar un lleuger incre-
ment del consum privat, un fet que
no deixa de ser un indicador que
s’està produint una moderada re-
muntada i una confiança més
gran dels consumidors».

Pere Casals creu que «la fira
no substitueix l’aparador habitual
que són els comerços i establi-
ments de la ciutat, però no deixa de
ser un bon complement, i per
aquest motiu molts expositors re-
peteixen experiència».

Casals diu que «volem que la
gent vingui a la fira i no solament
compri, sinó que vegi que Manresa
és una ciutat viva i activa».
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La Cambra dedicarà la Jornada de Comerç d’enguany a la
Iniciativa per a la Reforma Horària
La Setmana dels Horaris se celebra a tot Catalunya del 8 al 12 de juny amb l’objectiu de
debatre sobre les propostes per racionalitzar l’organització del temps en la vida quotidiana.
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa s’afegeix enguany a la celebració de la Setmana dels
Horaris, una iniciativa promoguda amb l’objectiu de posar sobre la taula els problemes
d’organització  del  temps  que  hi  ha  actualment  a  Catalunya  i  Espanya  i  presentar
propostes  per  adequar  els  horaris  de  manera  que  ciutadans  i  empreses  siguin  més
productius i puguin conciliar millor la vida personal i professional. És per aquest motiu
que la Cambra dedicarà la Jornada de Comerç, que es farà el dijous 11 de juny, a parlar
de  la  Iniciativa per a  la Reforma Horària de  la mà del  seu principal  promotor,  Fabián
Mohedano. Mohedano serà el ponent d’una jornada que s’ha titulat “Les empreses com a
acceleradores de la reforma horària”, amb una ponència que començarà a les 9 del matí
i és previst que finalitzi cap a les 11. L’assistència és gratuïta fent inscripció prèvia al 93
872 42 22 i a jmonge@cambramanresa.org.
 
Tot  i  que es  tracta d’una  jornada dedicada al  sector  del  comerç,  la Cambra vol  ferla
extensiva al conjunt d’empreses del territori, ja que la racionalització dels horaris afecta
a  empreses  de  qualsevol  sector  i  activitat.  La  Iniciativa  per  a  la  Reforma  Horària  vol
incidir  en  la  reforma  dels  horaris  actuals  de manera  que  s’adaptin  a  uns  temps més
humans  i  cívics  i  d’aquesta  manera,  repercuteixi  positivament  en  la  productivitat
d’empreses  i  professionals,  el  benestar  i  la  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar,  la
salut de les persones i la igualtat i l’equitat entre els ciutadans, entre d’altres.
 
El  projecte  va  arribar  al  Parlament  de  Catalunya  el  passat mes  d’abril  amb  l’objectiu
d’impulsar  una  llei  d’horaris  que  reculli  les  mesures  d’impacte  i  especialment  la
regulació horària per avançar les hores de dinar i de sopar i reduir d’aquesta manera les
llargues jornades laborals amb grans pauses per dinar. La voluntat dels promotors de la
iniciativa, entre els quals hi ha professionals del món de la sanitat i l’educació, experts
universitaris i d’escoles de negocis, psicòlegs i sociòlegs, entre d’altres, és que aquesta
llei s’aprovi l’any 2016.
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El programa de qualificació i ocupació per a joves de la
Cambra continua amb un curs de formació per treballar a
l’hostaleria
Es farà a l’Escola Joviat de Manresa i formarà els joves en les competències bàsiques per
treballar en bars i restaurants
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa posa en marxa un nou torn del Programa Integral de
Qualificació i Ocupació (PICE), amb el qual es vol ajudar a inserir al mercat de treball a
joves  d’entre  16  i  24  anys  amb  un  baix  nivell  d’estudis  i  sense  experiència  laboral.
Aquesta  nova  edició  del  programa  s’enfocarà  al  món  de  l’hostaleria  i  és  per  aquest
motiu que el principal bloc formatiu serà un curs d’operacions bàsiques de restaurant i
bar  que  tindrà  lloc  a  l’Escola  Joviat.  A més,  i  com en  totes  les  edicions  del  PICE,  els
participants  rebran  una  formació  genèrica  en  ocupabilitat  i  habilitats  socials,  TIC  i
anglès.

Es tracta d’un programa formatiu de més de 150 hores que inclou un acompanyament
específic  per  part  d’un  orientador  i  la  inclusió  en  una  borsa  de  treball  que  es  posa  a
disposició de totes les empreses del territori. Cal destacar que, a més, les empreses que
contractin aquests joves poden gaudir de bonificacions especials. L’objectiu principal del
programa,  implantat  pel  Ministeri  d’Ocupació  en  el  marc  del  Sistema  Nacional  de
Garantia  Juvenil  i  finançat  amb  fons  europeus,  és  ajudar  als  joves  a  entrar  al  món
laboral.

El  curs  d’operacions  bàsiques  de  restaurant  i  bar  permetrà  als  alumnes  aprendre  a
assistir en el servei i preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids. Es farà de
la  mà  de  l’Escola  Joviat,  un  centre  de  referència  en  la  formació  de  professionals  del
sector  de  l’hostaleria  i  els  estudiants  obtindran  la  convalidació  de  90  hores  d’un
certificat de professionalitat en cas que més endavant vulguin continuar la formació en
aquest àmbit.

En la primera edició del programa PICE hi han participat 15 joves que han seguit el bloc
de  formació bàsica  i un altre de competències bàsiques per a  l’ocupació.  L’objectiu és
que  en  els  quatre  anys  que  dura  el  programa  s’insereixin  laboralment  almenys  350
joves  de  la  comarca.  Tots  els  programes  formatius  es  dissenyen  d’acord  amb  les
necessitats de les empreses del territori i es presta una especial atenció a promoure el
contacte dels participants amb les empreses mitjançant pràctiques, visites, etc.
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RACIONALITZACIÓ LABORAL L’estudi «Horaris de treball i absentisme laboral», d’Asepeyo i Arhoe, conclou
que amb un horari racional l’empresa guanya el 3% més de productivitat i redueix l’impacte de l’absentisme el 2%.
Segons l’estudi, el 2014 es va observar un repunt de les baixes especialment a la construcció i el transport

4

Les baixes laborals a l'estat es-
panyol el 2014 van suposar un
cost de 8.000 milions d'euros a la
Seguretat Social, segons María
Ángeles Tejada, presidenta de la
comissió de Relacions Laborals i
Recursos Humans de la patronal
Foment del Treball. Tejada va do-
nar aquesta dada en el transcurs
de la presentació de l'estudi «Ho-
raris de treball i absentisme labo-
ral» publicat per Asepeyo i l'Asso-
ciació per a la Racionalització dels
Horaris Espanyols (Arhoe). En
l'estudi es confirma que l'absen-
tisme a l'estat espanyol és un fe-
nomen anticíclic que repunta en
cicles de recuperació de l'econo-
mia i baixa en cicles de crisi. El
2014 s'observa un repunt de les
baixes especialment a la cons-
trucció i el transport.

Repunt de les baixes
L'any 2014, coincidint amb el pro-
cés de recuperació de l'econo-
mia, s'observa també un repunt de
les baixes laborals en sectors com
la construcció on la variació de l'ín-
dex d'incidència en variació in-
teranual ha crescut el 3,9%, en el
transport 5,4%, serveis auxiliars on
s'inclouen les empreses de neteja
un 3,1% i la indústria en general
que registra un increment de les
baixes de l'1,9% i l'hoteleria amb
un creixement del 3,3%.

El sector públic és l'únic que re-
gistra un decreixement d'aquest ín-

dex d'incidència de les baixes la-
borals que cau el 4% en l'últim any,
coincidint amb la reducció de la
plantilla de funcionaris i personal
interí, en resposta a l'esforç de
consolidació fiscal realitzat pel
sector públic.

Ricard Alfaro, director d'opera-
cions i persones d'Asepeyo, per
constatar aquest factor anticíclic de
l'absentisme en relació amb el re-
punt de l'economia ha explicat
que l'afiliació mitjana de treballa-
dors a la Seguretat Social el tan-
cament del 2014 va augmentar

de 336.477 treballadors, mentre
que el nombre de baixes mèdiques
de la mútua d'Asepeyo repuntava
el 3,27%. Els autors de l'estudi as-
seguren que l'absentisme laboral
s'acomoda en les empreses on els
horaris no són racionals ni afavo-
reixen la conciliació laboral amb la
vida quotidiana.

Racionalitat=productivitat
José Luis Casero, president d'Ar-
hoe, va explicar els beneficis que
suposa per una empresa implan-
tar un model racional d'horari la-

boral. L'experiència indica que
amb un horari racional l'empresa
guanya un 3% més de productivi-
tat i redueix l'impacte de l'absen-
tisme en un 2%.

María Ángeles Tejada va de-
fensar la necessitat de modificar els
horaris de les empreses per fer-los
més racionals i permetre una ma-
jor conciliació laboral. Tejada va re-
clamar que després del resultat de
les eleccions d'aquest diumenge
s'hauria d'aprofitar aquests «mo-
ments de canvi per començar a
pensar que han de fer les empre-
ses per atreure i mantenir el talent»
en els seu llocs de treball i evitar
que aquest talent marxi per una
mala planificació de l'horari la-
boral i una manca de motivació.

Casero assegura que seria un er-
ror pensar que per incrementar la
productivitat de les empreses el
que cal és augmentar el nombre
d'hores de treball. «La clau» per fer
créixer la productivitat i reduir
l'absentisme «està en la concilia-
ció». Segons Arhoe, l'estat espanyol
és el país de la UE que més hores
treballa, només per rere de Grècia,
però, per contra, és el 10e país en
el rànquing de productivitat.

El president d'Arhoe ha explicat
que aquest horari laboral més
llarg que pateixen els treballadors
espanyols fa que els empleats de
l'estat espanyol dormin 55 minuts
menys al dia que la mitjana d'ho-
res de dormir que registren els
treballadors europeus.

ACN | BARCELONA

María Ángeles Tejada (Foment), en la presentació, ahir, de l’estudi

ACN

Foment recorda que l'absentisme costa
8.000 milions d’euros a la Seguretat Social

Un estudi d’Asepeyo demana més racionalització de l'horari laboral per guanyar productivitat 

La Cambra de Comerç de Man-
resa dedicarà la Jornada de Co-
merç, que es farà el dijous 11 de
juny, a parlar de la Iniciativa per a
la Reforma Horària de la mà del
seu principal promotor, Fabián
Mohedano, que serà el ponent de
la jornada «Les empreses com a
acceleradores de la reforma horà-
ria», en una sessió que comença-
rà a les 9 del matí i és previst que
finalitzi cap a les 11. L’assistència
és gratuïta fent inscripció prèvia al
93 872 42 22 i a jmonge@cambra-
manresa.org. Així, la Cambra s’a-
fegeix a la celebració de la Setma-
na dels Horaris, una iniciativa pro-
moguda amb l’objectiu de posar
sobre la taula els problemes d’or-
ganització del temps que hi ha ac-
tualment a Catalunya i Espanya i
presentar propostes per adequar
els horaris de manera que ciuta-
dans i empreses siguin més pro-
ductius i puguin conciliar millor la
vida personal i professional.

REDACCIÓ | MANRESA

La Cambra
dedica la Jornada
de Comerç a la
reforma horària

CaixaBank va plantejar ahir als
sindicats que uns 300 dels seus tre-
balladors d'oficines que treballen
en zones on el banc aprecia un ex-
cedent de personal es desplacin a
altres amb necessitats de plantilla.
Fonts sindicals van assegurar  que
el banc no havia  precisat quins ter-
ritoris estarien afectats pels ajus-
tos de personal, però entenen que
CaixaBank pretén desplaçar per-
sonal des de comunitats originà-
ries de les caixes que van donar lloc
a Banca Cívica cap a Catalunya i
Balears. Segons els sindicats, el
banc insinua des de fa temps que
té excés de personal en algunes zo-
nes d'Andalusia, com la província
de Sevilla, i en parts de les Canà-
ries i de Navarra. La setmana pas-
sada CaixaBank va xifrar en 750
persones el seu excedent de plan-
tilla, i els sindicats entenen que
aquestes 300 persones a les quals
es demana mobilitat geogràfica es
restarien d'aquesta primera xifra.

EFE | BARCELONA

CaixaBank
planteja la
mobilitat
geogràfica de
300 treballadors

La principal patronal catalana,
Foment del Treball, va demanar
ahir donar prioritat a la «governa-
bilitat» dels municipis catalans i va
reclamar que els acords polítics
que es produiran després de les
eleccions municipals «no paralit-
zin l'activitat econòmica» de ciu-
tats com Barcelona. En un comu-
nicat, la patronal va destacar que

la cita electoral de diumenge ha
deixat «molts consistoris amb una
gran fragmentació», de manera
que «es farà necessària una gran
capacitat de negociació i pacte». En
particular, la patronal que presideix
Joaquim Gay de Montellà assegu-
ra que a la capital catalana els co-
micis no han deparat «cap majo-
ria àmplia»; per això «Foment es-
pera que la capacitat de negocia-

ció i pacte redundi a favor de la ciu-
tadania i de l'activitat econòmica
d'un enclavament tan determi-
nant per al global de Catalunya».

«Les formacions polítiques ac-
tuaran, sens dubte, en benefici
del progrés de la ciutat, de la seva
gent i de la projecció d'una capital
amb un gran reconeixement in-
ternacional», conclou Foment.
«La creixent activitat econòmica i

empresarial de Catalunya reque-
reix municipis amb governs forts
per continuar sent un dels territo-
ris del sud d'Europa més dinà-
mics i atractius per a noves inver-
sions», defensa Foment, que afe-
geix que «els ajuntaments han de
tenir la capacitat de redactar pres-
supostos que donin suport a l'ac-
tivitat econòmica i la creació de
llocs de treball».

EFE | BARCELONA

La patronal demana que no es paralitzi l'activitat
econòmica a Barcelona després del resultat electoral
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 El turisme a Grècia va créixer
el 45,6% el primer trimestre del
2015 respecte al mateix
període de l'any anterior, amb
1,72 milions d'arribades, encara
que els ingressos van pujar
només el 12,8%

Grècia
LA INSTITUCIÓLA TENDÈNCIAEL PAÍS

Marcadors
CREIX EL TURISME
PERÒ NO TANT ELS

INGRESSOS

 El 60% dels espanyols es
mostra partidari que s'implanti
l'empaquetat genèric per al
tabac, una mesura que té el
suport dels metges de família
per evitar l’accés a l’hàbit de
fumar dels menors d’edat

Tabac
EL 60%

D’ESPANYOLS VOL
PAQUETS GENÈRICS

 L'Institut per a les Obres de
Religió (IOR), conegut com el
Banc del Vaticà, anuncia que va
tancar l'any passat amb un
benefici net de 69,3 milions
d'euros, en comparació dels
2,86 milions del 2013.

Banc
Vaticà

TANCA EL 2014
AMB 69,3 MILIONS

DE BENEFICI
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La Cambra dedica la Jornada de Comerç a la
reforma horària
26.05.2015 | 07:52

REDACCIÓ MANRESA La Cambra de Comerç de Manresa dedicarà la Jornada de Comerç, que es
farà el dijous 11 de juny, a parlar de la Iniciativa per a la Reforma Horària de la mà del seu principal
promotor, Fabián Mohedano, que serà el ponent de la jornada "Les empreses com a acceleradores de
la reforma horària", en una sessió que començarà a les 9 del matí i és previst que finalitzi cap a les 11.
L'assistència és gratuïta fent inscripció prèvia al 93 872 42 22 i a jmonge@cambramanresa.org. Així, la
Cambra s'afegeix a la celebració de la Setmana dels Horaris, una iniciativa promoguda amb l'objectiu
de posar sobre la taula els problemes d'organització del temps que hi ha actualment a Catalunya i
Espanya i presentar propostes per adequar els horaris de manera que ciutadans i empreses siguin
més productius i puguin conciliar millor la vida personal i professional.

Aprende a operar Forex
Cómo invertir 40000€ con solo
100€? Recíbe tu Guia PDF
Gratuita ya
www.iforex.es

Nuevo Giulietta Sprint
Y nueva gama Giulietta desde
14.990€
www.alfaromeo.es

NESTLÉ ENERGY Crecimiento
A partir de los 3 años, dale +
Energy ahora con 0,50€ de
descuento.
www.nestlebebe.es/energy
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Sàhara 4x4: passió pel tot terreny

Notícies d'empresa
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El taller de Santpedor està especialitzat en la reparació d
´aquest tipus de vehicles

Fes front a la crisi fente
emprenedor amb Kumon, la
més gran empresa educativa
del món
Si t'agrada ensenyar, aprofita que
Kumon es troba seleccionant

professors franquiciats a Barcelona

Chapea presenta el seu editor
de xapes en línia
L'eina està dissenyada per facilitar la
personalització de xapes en pocs
minuts

El 2015 arriba amb ficció
televisiva de sèrie i nous
canals a la carta
Movistar Series compta amb un catàleg
de 31 títols que espera ampliar fins a
100 en les properes...
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IBEX35 NASDAQ DOW JONES

Més Informació >>

Últ. Dif. Dif.%
11.311,90 10,40 0,09%

Escola bilingüe, privada
i catòlica a Barcelona. Període de matrícula obert. Més informació a

Subscriute Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Oci Tendències Comunitat Multimèdia Serveis
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ELECCIONS Consulta els resultats electorals al teu municipi   |  Llistat dels futurs regidors, poble a poble

Isahac Ponsa i Felip Esteban, al taller de Santpedor.
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