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Comença el congrés Talent +
Empresa amb la voluntat de ser
referent
Una trentena d'estudiants d'FP de la comarca hi han presentat els seus
projectes empresarials davant d'un jurat format per empreses

Alumnes d'FP presenten el seu projecte davant del jurat de Talent+Empresa. Foto: Cambra

La primera edició del congrés Talent+Empresa ha arrencat aquest dimarts amb la voluntat de
convertir la comarca del Bages en un referent en emprenedoria i formació professional. La
iniciativa, promoguda per la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i el departament
d'Ensenyament de la Generalitat, servirà per seleccionar els sis millors projectes empresarials fets
per alumnes d'FP de la comarca i oferir-los l'acompanyament i suport necessari per tal que
puguin tirar endavant. En aquesta primera jornada, una trentena d'estudiants ja han defensat els
seus projectes davant del jurat encarregat de seleccionar els sis finalistes, i que està format per
representants d'empreses de diferents sectors.

Els projectes d'empresa presentats aquest dimarts han estat d'alumnes dels instituts Lacetània i
Guillem Catà de Manresa i de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, que estan cursant
estudis d'Instal·lacions de Telecomunicacions, Instal·lacions elèctriques i automàtiques,
Administració de sistemes informàtics en xarxa, Desenvolupament d'aplicacions web, Robòtica,
Edificació i obra civil, Disseny de fabricació mecànica, Educació infantil, Comerç i Comerç internacional.

Pàgina 1 de 2

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/52361/comenca/congr/talent/empresa/amb/voluntat/ser/referent



Dimecres serà el torn dels alumnes de l'Escola Joviat dels estudis d'Emergències sanitàries, Cuina,
Pastisseria, Atenció a persones en situació de dependència, Direcció de Cuina i Administració i
finances.

Les empreses que hi han participat com a jurat han estat La Caixa, L'Agrícola Regional, Althaia,
Morning Labs, Taelus, Bastos Medical, Maxion Wheels i Tecnium, i dmecres se'ls afegiran la
FUB Campus Manresa (UVic-UCC) i Ausa. Precisament en aquestes jornades de presentació, a
més d'avaluar els projectes, les empreses tenen la possibilitat de conèixer idees i professionals
en els quals podrien estar interessats. Per això, en finalitzar les exposicions, s'ha obert un espai
de networking per promoure la interacció entre tots els participants.

El congrés Talent+Empresa continuarà dimecres, a partir de les 9 del matí, a la seu de la Cambra
a l'edifici de Can Jorba. La propera cita serà el 17 de juny, a les 7 de la tarda a la seu del
departament d'Ensenyament a Manresa, en l'acte final en què es donaran a conèixer els sis
projectes guanyadors. L'organització del congrés va a càrrec de la Cambra amb el suport d'Althaia
Activa. La Caixa col·labora amb la iniciativa i premiarà amb 1.200 euros els projectes guanyadors.
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Comença el congrés Talent+Empresa amb la voluntat de
convertirse en un referent en formació empresarial i
emprenedoria al Bages
Una trentena d’estudiants d’FP de la comarca hi han presentat els seus projectes
empresarials davant d’un jurat format per empreses.
De: Redacció  

El congrés Talent+Empresa. Foto: Cambra Comerç

La  primera  edició  del  congrés  Talent+Empresa  ha  arrencat  avui  amb  la  voluntat  de
convertir la comarca del Bages en un referent en emprenedoria i formació professional.
La iniciativa, promoguda per la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i el
departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat,  servirà  per  seleccionar  els  sis  millors
projectes empresarials fets per alumnes d’FP de la comarca i oferirlos l’acompanyament
i suport necessari per tal que puguin tirar endavant. En aquesta primera jornada, una
trentena d’estudiants ja han defensat els seus projectes davant del jurat encarregat de
seleccionar  els  sis  finalistes,  i  que  està  format  per  representants  d’empreses  de
diferents sectors.
 
Els projectes d’empresa presentats avui han estat d’alumnes dels  instituts Lacetània  i
Guillem Catà de Manresa i de l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, que estan
cursant  estudis  d’Instal·lacions  de  Telecomunicacions,  Instal·lacions  elèctriques  i
automàtiques,  Administració  de  sistemes  informàtics  en  xarxa,  Desenvolupament
d’aplicacions  web,  Robòtica,  Edificació  i  obra  civil,  Disseny  de  fabricació  mecànica,
Educació  infantil,  Comerç  i  Comerç  internacional.  Demà  serà  el  torn  dels  alumnes  de
l’Escola  Joviat  dels  estudis  d’Emergències  sanitàries,  Cuina,  Pastisseria,  Atenció  a
persones en situació de dependència, Direcció de Cuina i Administració i finances.
 
Les empreses que hi han participat com a jurat han estat La Caixa, L’Agrícola Regional,
Althaia, Morning Labs, Taelus, Bastos Medical, Maxion Wheels  i Tecnium,  i demà se’ls
afegiran la FUB Campus Manresa (UVicUCC) i Ausa. Precisament en aquestes jornades
de  presentació,  a  més  d’avaluar  els  projectes,  les  empreses  tenen  la  possibilitat  de
conèixer  idees  i  professionals  en  els  quals  podrien  estar  interessats.  Per  això,  en
finalitzar les exposicions, s’ha obert un espai de networking per promoure la interacció
entre tots els participants.
 
El congrés Talent+Empresa continuarà demà dimecres, a partir de les 9 del matí, a  la
seu de la Cambra a l’edifici de Can Jorba. La propera cita serà el 17 de juny, a les 7 de
la tarda a  la seu del departament d’Ensenyament a Manresa, en  l’acte final en què es
donaran a conèixer els sis projectes guanyadors. L’organització del congrés va a càrrec
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de  la  Cambra  amb  el  suport  d’Althaia  Activa.  La  Caixa  col·labora  amb  la  iniciativa  i
premiarà amb 1.200 euros els projectes guanyadors.
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ECONOMIA

 Les vendes a les grans
superfícies de Catalunya van
augmentar l'abril passat l’1 %
respecte al mateix mes de l'any
anterior, segons les últimes
dades de l'Institut d'Estadística
de Catalunya (Idescat).

Comerç
L’ORGANISMELA TENDÈNCIAEL SECTOR

Marcadors
INCREMENTA LA

VENDA A LES GRANS
SUPERFÍCIES

 La morositat empresarial va
tancar el 2014 amb el registre
més baix de l'any, en caure fins
als 94,2 punts i després de
baixar sis dècimes en el quart
trimestre de l'any, segons
CEPIME.

94,2
LA MOROSITAT
EMPRESARIAL

BAIXA SIS DÈCIMES

 El govern de la Generalitat va
nomenar ahir nova directora del
Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC) Maria Carme Duch, que
fins ara era responsable del
Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.

SOC
NOMENA NOVA

DIRECTORA, MARIA
CARME DUCH

LA DESOCUPACIÓ LABORAL ES REDUEIX DE NOU El nombre de persones aturades a les llistes del Servei
d'Ocupació de Catalunya (SOC) es va situar el mes de maig passat en 531.899, un nivell que no es registrava des
de l'agost de l'any 2009 quan el nombre d'aturats va ser de 519.129 persones. 

4

La primera edició del congrés Ta-
lent+Empresa, que promouen   la
Cambra de Comerç de Manresa, la
Fundació Althaia i el departament
d’Ensenyament va celebrar ahir la
seva primera jornada, en què una
trentena d’estudiants van defensar
els seus projectes davant del jurat
encarregat de seleccionar els sis fi-
nalistes.

Els projectes d’empresa pre-
sentats ahir van ser d’alumnes
dels instituts Lacetània i Guillem
Catà de Manresa i de l’Escola
Montserrat de Sant Vicenç de Cas-
tellet, que estan cursant estudis
d’Instal·lacions de telecomunica-
cions, Instal·lacions elèctriques i
automàtiques, Administració de
sistemes informàtics en xarxa,
Desenvolupament d’aplicacions
web, Robòtica, Edificació i obra ci-
vil, Disseny de fabricació mecàni-
ca, Educació infantil, Comerç i
Comerç internacional. 

Avui serà el torn dels alumnes de
l’Escola Joviat dels estudis d’E-
mergències sanitàries, Cuina, Pas-
tisseria, Atenció a persones en si-
tuació de dependència, Direcció
de cuina i Administració i finances.

Les empreses que van participar
ahir com a jurat van ser La Caixa,
L’Agrícola Regional, Althaia, Mor-
ning Labs, Taelus, Bastos Medical,
Maxion Wheels i Tecnium, i avui
se’ls afegiran la FUB Campus Man-
resa (UVic-UCC) i Ausa.

El concurs pretén seleccionar els
sis millors projectes empresarials
fets per alumnes de FP de la co-
marca i oferir-los l’acompanya-
ment i suport necessari per tal
que puguin tirar-lo endavant. 

REDACCIÓ | MANRESA

Els participants al
concurs bagenc
Talent+Empresa
presenten els
seus projectes

El segon JovEmprèn de Sant
Vicenç lliura els seus premis

La segona edició del concurs
d’idees i projectes emprenedors Jo-
vEmprèn de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet va celebrar di-
vendres l’acte de lliurament de
premis.  A la categoria d’ESO, van
ser premiats «Chap» de l’INS Cas-
tellet i «Wenkroy» de l’Escola FE-
DAC (accèssit). A la categoria de
Batxillerat i Cicles Formatius de
Grau Superior, «Ineed» i «Point of

view» (accèssit), ambdós de l’Es-
cola Montserrat. En Cicles For-
matius de Grau Mitjà, «So cinema»,
de l’Escola Montserrat, i «Genma
Training», de l’INS Castellet (ac-
cèssit). Els premis especials va ser
per a «Good up» i «El Bolet», de
l’Escola Montserrat, mentre que els
estudiants de l’INS Castellet s’han
endut el premi especial al projec-
te socialment més responsable
amb «Happy Bed».

REDACCIÓ | MANRESA

Els guanyadors del concurs que organitza l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

CATPRESS

El nombre d'aturats aquest mes
de maig a Catalunya es va situar en
531.899 persones, cosa que su-
posa una disminució de 21.075
aturats en relació amb l'abril, se-
gons el ministeri d'Ocupació i Se-
guretat Social. Mai la sèrie històrica
del ministeri, que comença el
1996, havia vist una caiguda tan re-
llevant de l'atur en un mes de
maig a Catalunya. Després d'a-
questes dades, al Principat acu-
mula 23 mesos seguits de des-
censos interanuals de l'atur i
aquest cop, amb el –10,20% en
relació amb el maig del 2014, s'ob-
té el percentatge més elevat de cai-
guda interanual des del maig del
2000. Catalunya és l'autonomia
on es redueix més l'atur, tant en ter-
mes mensuals com anuals.

El nombre de persones aturades
a les llistes del Servei d'Ocupació
de Catalunya (SOC) se situa amb
aquestes 531.899 persones en ni-
vells que no es veien des de l'agost
de l'any 2009 quan el nombre d'a-
turats va ser de 519.129 persones.
Un retrocés del nombre d'aturats
de sis anys enrere.

En el conjunt de l'estat espa-
nyol el nombre d’aturats regis-
trats a les oficines d'ocupació es va
situar en 4.215.031 persones, cosa
que suposa un descens de 117.985
persones de l'atur. Sense l'efecte ca-
lendari, l'atur va disminuir al maig
de 34.817 persones, la millor dada
d'un mes de maig en tota la sèrie

històrica.
En els últims set anys, l'atur el

maig havia disminuït de mitjana en
unes 58.000 persones mentre que
la caiguda aquest mes de maig ha
estat de gairebé el doble. El mi-
nisteri d'Ocupació destaca que
aquest mes de maig a l'Estat hi ha
357.354 aturats menys que el maig
de l'any passat, cosa que també su-
posa la millor dada d'un mes de
maig de la sèrie del Ministeri.

El nombre de contractes que es
van signar aquest mes de maig van
sumar 228.588 unitats, cosa que va
suposar el 9,11% més que el mes
anterior i el 10,21% més que el
maig del 2014. D'aquests contra-
ctes, només 26.428 va ser indefi-
nits, l'11,56% del total. Per contra,
el nombre de temporals va su-
mar 202.160 contractes, que su-

posen el 88,48% del total. Els con-
tractes indefinits han crescut el
4,36% en relació amb els signats el
maig del 2014, mentre que els
contractes temporals han aug-
mentat l'11% en el mateix període.
Els contractes indefinits suposaven
el mes de maig del 2014 el 12,20%
del total, mentre que aquest maig
el percentatge ha disminuït fins
a l'11,56%, gairebé un punt per-
centual.

El nombre d’aturats que van
rebre algun tipus de prestació
(contributiva, subsidi, renda mí-
nima d'inserció o estar inscrits en
un programa d'activació de l'ocu-
pació) es va situar en 307.155 per-
sones, cosa que suposa el 55,55%
del nombre d'aturats que hi havia
el mes d'abril (552.974 persones).

El President de la Generalitat,

Artur Mas, va lloar ahir la «gran fei-
na» feta al país per disminuir l'atur
i alhora incrementar l'ocupació
malgrat que les infraestructures
«no són les que haurien de ser». 

Per la seva banda, CCOO i UGT
van denunciar que el nombre de
beneficiaris de prestacions i sub-
sidis d'atur continua caient, fins al
punt que el 75,57 % dels aturats re-
gistrats a Catalunya no cobren res
o perceben un màxim de 426 eu-
ros al mes. Aquest és l'escenari que
van dibuixar els dos sindicats ma-
joritaris en sengles comunicats,
després d'analitzar les xifres del
mes de maig del nombre de per-
sones registrades a les oficines
del servei estatal de desocupació.
Malgrat admetre que les xifres de
desocupats han millorat, CCOO la-
menta que «més de mig milió de
persones continuen a l'atur, mol-
tes d'elles des de l'inici de la crisi».

De la seva banda, UGT denun-
cia que la taxa de cobertura de l'a-
tur a Catalunya és del 55,55 %, 0,8
punts percentuals menys que el
mes anterior i 3,65 % menys que fa
un any, així que 245.819 de les per-
sones registrades a les oficines de
treball no cobren prestació ni sub-
sidi de desocupació, el 44,45 %.

AGÈNCIES | BARCELONA

L'atur registra la caiguda més intensa
en un mes de maig des de l’any 1996

El nombre d’aturats cau de 21.075 a Catalunya i acumula 23 mesos seguits de descensos interanuals

Catalunya és l’autonomia de l’estat on més es va reduir l’atur el maig

ACN

El 75,57 % dels aturats
registrats a Catalunya no
cobren res o perceben un
màxim de 426 euros el mes 
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Els participants al concurs bagenc
Talent+Empresa presenten els seus projectes
03.06.2015 | 00:00

REDACCIÓ | MANRESA La primera edició del congrés Talent+Empresa, que promouen la Cambra de
Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i el departament d'Ensenyament va celebrar ahir la seva
primera jornada, en què una trentena d'estudiants van defensar els seus projectes davant del jurat
encarregat de seleccionar els sis finalistes.
Els projectes d'empresa presentats ahir van ser d'alumnes dels instituts Lacetània i Guillem Catà de
Manresa i de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, que estan cursant estudis
d'Instal·lacions de telecomunicacions, Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Administració de
sistemes informàtics en xarxa, Desenvolupament d'aplicacions web, Robòtica, Edificació i obra civil,
Disseny de fabricació mecànica, Educació infantil, Comerç i Comerç internacional. 
Avui serà el torn dels alumnes de l'Escola Joviat dels estudis d'Emergències sanitàries, Cuina,
Pastisseria, Atenció a persones en situació de dependència, Direcció de cuina i Administració i
finances.
Les empreses que van participar ahir com a jurat van ser La Caixa, L'Agrícola Regional, Althaia,
Morning Labs, Taelus, Bastos Medical, Maxion Wheels i Tecnium, i avui se'ls afegiran la FUB Campus
Manresa (UVicUCC) i Ausa.
El concurs pretén seleccionar els sis millors projectes empresarials fets per alumnes de FP de la
comarca i oferirlos l'acompanyament i suport necessari per tal que puguin tirarlo endavant.
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Talent + Empresa tanca la segona
jornada de presentacions
S'hi han presentat un total de 23 projectes d'emprenedoria fets per estudiants
d'FP

El congrés Talent+Empresa ha tancat aquest dimecres la fase de presentació de projectes
després que els estudiants responsables dels 23 treballs presentats els hagin defensat davant
del jurat. Aquest, format per empreses de dins i fora del territori, els valorarà i n'escollirà els sis
millors, que rebran un ajut econòmic i suport tècnic per portar-se a la pràctica. En la jornada d'avui
han estat els alumnes de l'Escola Joviat els que han presentat projectes d'empresa dels àmbits
d'emergències sanitàries, cuina, pastisseria, atenció a persones en situació de dependència, direcció
de cuina i administració i finances. Han format part del jurat d'aquesta sessió Althaia, FUB Campus
Manresa (UVic-UCC), Morning Labs, Taelus, Bastos Medical, Maxion Wheels i Tecnium.

Talent+Empresa és un congrés innovador impulsat per la Cambra de Comerç de Manresa, la
Fundació Althaia i el departament d'Ensenyament amb l'objectiu d'apropar el talent existent als
centres educatius a les empreses del territori. En aquestes dues primeres sessions estudiants i
empreses han tingut un espai de networking en què han pogut comentar els seus projectes.

El congrés es clourà el dia 17 de juny, amb una jornada final en què es donaran a conèixer els 6
projectes guanyadors, 3 de cicles formatius de grau mitjà i 3 de cicles formatius de grau superior.
Els seleccionats rebran un ajut econòmic a càrrec de La Caixa i acompanyament en la definició del
pla d'empresa, així com la valoració prèvia del registre industrial o intel·lectual del projecte, en
funció de les seves característiques. Els autors dels treballs, a més, formaran durant un any d'una
borsa de talent que la Cambra de Comerç promourà entre les empreses i podran participar a la
Mostra de Projectes Emprenedors de Formació Professional de Catalunya.

Pàgina 1 de 1
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EnsenyamentAutor Redacció + Fonts
3 juny 2015 a 11:30

Ja ha començat el congrés Talent+Empresa
L’objectiu és convertir la comarca del Bages en un referent d’emprenedoria
i formació professional

La  primera  edició  del  congrés Talent+Empresa  ja  ha  començat  amb  la  voluntat  de  convertir  la
comarca del Bages en un referent d’emprenedoria i formació professional. La iniciativa, promoguda
per la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i el departament d’Ensenyament de
la Generalitat, servirà per seleccionar els sis millors projectes empresarials fets per alumnes d’FP de
la comarca i oferirlos el suport necessari per tal que puguin tirar endavant.

En la primera jornada els projectes d’empresa presentats han estat d’alumnes dels instituts Lacetània
i Guillem Catà de Manresa  i  de  l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellant,  que  estan
cursant  estudis  d’instal·lacions  de  Telecomunicacions,  Instal·lacions  elèctriques  i  automàtiques,
Administració  de  sistemes  informàtics  en  xarxa,  Desenvolupament  d’aplicacions  web,  Robòtica,
Edificació  i  obra  civil,  Disseny  de  fabricació  mecànica,  Educació  infantil,  Comerç  i  Comerç
internacional. Avui és el torn dels alumnes de l’Escola Joviat dels estudis d’Emergències sanitàries,
Cuina,  Pastisseria,  Atenció    a  les  persones  en  situació  de  dependència,  Direcció  de  cuina  i
administració i finances.

El jurat està format per La Caixa, L’Agrícola Regional, Althaia, Morning Labs, Taelus, Bastos
Medical,  Maxion  Wheels,  Tecnium,  i  també,  la  FUB  Campus  Manresa  i  Ausa.  En  aquestes
jornades,  a  part  d’avaluar  els  projectes,  les  empreses  tenen  la  possibilitat  de  conèixer  idees  i
professionals en els quals podrien estar interessats. Per això, al finalitzar les exposicions, s’ha obert
un espai de networking per promoure la interacció entre tots els participants.

La propera trobada serà el 17 de juny a  les 7 de la tarda a la seu del departament d’Ensenyament a
Manresa, en l’acte final en què es donaran a conèixer els sis projectes guanyadors. L’organització
l’ha dut a terme la Cambra amb el suport d’Athalia Activa i La Caixa col·labora amb la iniciativa i
premiarà amb 1.200 euros els projectes guanyadors.

#col·laboració  #Emprenedoria  #empresa  #Formació Professional  #Jornada  #la Caixa  #Presentació  #talent
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?L'impulsor de la reforma horària
laboral farà una xerrada a Manresa
Fabián Mohedano parlarà de les empreses com a acceleradores de la reforma
horària

La iniciativa que intenta promoure una major racionalització dels horaris que repercuteixi en la
productivitat i la qualitat de vida de la població arribarà la setmana vinent a la Cambra de Comerç de
Manresa de la mà de Fabián Mohedano, un dels seus màxims impulsors. El dijous 11 de juny, a
les nou del matí, oferirà una xerrada sobre les empreses com a acceleradores de la reforma horària,
un acte que s'emmarca en la celebració, a nivell de tot Catalunya, de la Setmana dels Horaris. La
jornada és gratuïta i s'adreça a totes les empreses i professionals interessats en aquest projecte
que proposa, entre d'altres iniciatives, que Espanya adopti el fus horari britànic i redueixi,
d'aquesta manera, les hores de desfassament que té respecte el sol.

Les propostes fetes per la Iniciativa per a la Reforma Horària han arribat tant al Parlament de
Catalunya com al Congrés dels Diputats. L'objectiu és que l'any 2016 el Parlament català aprovi
una llei d'horaris que reculli un seguit de mesures adreçades a racionalitzar els horaris laborals i
augmentar la productivitat de les empreses. Aquestes se centrarien bàsicament en avançar les
hores de dinar i de sopar per apropar-les més als horaris europeus i compactar les jornades
laborals eliminant les llargues pauses del migdia.

Des que es va començar a impulsar la proposta ja hi ha diferents empreses que s'hi han adherit i
han impulsat mesures per racionalitzar els seus horaris. Els seus promotors defensen que aquest
fet millora la productivitat de les empreses, la salut de la població (que actualment pateix, a causa
dels horaris, problemes derivats de la manca d'hores de son) i, en general, el benestar, la igualtat
i la capacitat de conciliació de la vida professional amb la personal. Les reformes proposades no
només fan referència al món de l'empresa sinó que abracen tots els àmbits de la societat com
l'educatiu, el de la cultura i l'oci o el de les administracions públiques.

Pàgina 1 de 1
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El congrés Talent+Empresa tanca la segona jornada de
presentacions de projectes d’empresa d’estudiants d’FP
S’hi han presentat un total de 23 projectes d’emprenedoria fets per estudiants de cicles
formatius de grau mitjà i superior del Bages.
De: Redacció  

El  congrés  Talent+Empresa  ha  tancat  aquest  dimecres  la  fase  de  presentació  de
projectes després que els estudiants responsables dels 23 treballs presentats els hagin
defensat davant del jurat. Aquest, format per empreses de dins i fora del territori, els
valorarà  i  n’escollirà  els  sis  millors,  que  rebran  un  ajut  econòmic  i  suport  tècnic  per
portarse  a  la  pràctica.  En  la  jornada  d'aquest  dimecres  han  estat  els  alumnes  de
l’Escola  Joviat  els  que  han  presentat  projectes  d’empresa  dels  àmbits  d’emergències
sanitàries, cuina, pastisseria, atenció a persones en situació de dependència, direcció de
cuina i administració i finances. Han format part del jurat d’aquesta sessió Althaia, FUB
Campus Manresa  (UVicUCC), Morning  Labs,  Taelus,  Bastos Medical,  Maxion Wheels  i
Tecnium.
 
Talent+Empresa  és  un  congrés  innovador  impulsat  per  la  Cambra  de  Comerç  de
Manresa, la Fundació Althaia i el departament d’Ensenyament amb l’objectiu d’apropar
el  talent existent als  centres educatius a  les empreses del  territori. En aquestes dues
primeres sessions estudiants i empreses han tingut un espai de networking en què han
pogut comentar els seus projectes.
 
El  congrés  es  clourà  el  dia  17  de  juny,  amb  una  jornada  final  en  què  es  donaran  a
conèixer els 6 projectes guanyadors, 3 de  cicles  formatius de grau mitjà  i  3 de  cicles
formatius  de  grau  superior.  Els  seleccionats  rebran  un  ajut  econòmic  a  càrrec  de  La
Caixa  i acompanyament en  la definició del pla d’empresa, així  com  la valoració prèvia
del registre industrial o intel·lectual del projecte, en funció de les seves característiques.
Els  autors dels  treballs,  a més,  formaran durant un any d’una borsa de  talent que  la
Cambra  de  Comerç  promourà  entre  les  empreses  i  podran  participar  a  la  Mostra  de
Projectes Emprenedors de Formació Professional de Catalunya.
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       Entrevista a Josep Maria Tost

FREQÜÈNCIA
Director de l’agència de Residus de Catalunya
amb motiu del Dia Mundial del Medi ambient

PÀGiNa 19

FREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIAFREQÜÈNCIA
Els productes naturals relacionats amb l’alimentació, la cosmètica o la salut s’han fet ja un lloc al mercat

El consum de productes naturals  ha augmentat considerablement en els últims anys fi ns a fer-se un lloc en el mercat actual

tEMa DEL Dia

El mapa polític 
del Bages canvia 
força, a l’espera 
del 13 de juny
PÀGiNa  3, 4 i 5

ESPoRtS

Dijaneiro omple 
amb més de 1.000 
persones 
l’Oller del Mas
PÀGiNa 20

BaGES

Es crea un servei 
de taxi conjunt 
entre Manresa
i Santpedor
PÀGiNa 7

aULa EMPRENEDoRa

23 projectes 
de gent jove es 
presenten a 
Talent+ Empresa
PÀGiNa 16, 17 i 18

MaNRESa

8 dels 25 regidors 
del consistori
actual manresà 
diuen adéu
PÀGiNa 3

ARXIU

La Bruixa d’Or 
li toca la grossa  

a Madrid en 
l’últim suspir

És molt difícil que et toqui la 
loteria, però si hi jugues en 
tens  l’opció. i això és el que li 
ha passat enguany a la Bruixa 
d’or  Manresa. Necessitava una 
victòria en l’última jornada de 
la lliga regular per salvar-se i 
continuar un any més a l’aCB. 
i per fer-ho havia de guanyar  
en el pitjor escenari possible: 
contra el Madrid i a Madrid. 
Però l’equip de Pedro Martínez 
va jugar els seus números i va 
acabar vencent contra l’actual 
campió de l’Eurolliga, fet que li 
ha donat la salvació automàtica 
sense dependre dels despatxos. 
Manresa tindrà un any més 
bàsquet de primera.    PÀGiNa 24

La febre pels productes de proximi-
tat i naturals ha anat augmentant 
en els últims anys fi ns a aconseguir 
fer-se un forat en el mercat actual. 
a Manresa, i a la comarca en con-

Els productes naturals, a l’alça

junt, s’han creat coopertives i s’han 
obert nous establiments per fer 
front al creixent interès per consu-
mir aquest tipus de producte.  Com 
ha passat en altres indrets, a la Ca-

talunya Central s’està expandint la 
cultura  del cultiu , comerç i consum. 
Els clients ho veuen com una mane-
ra sana de consumir i els venedors 
com una oportunitat de venda im-

portant. El que semblava una moda 
s’està convertint en una tendència 
cada cop més generalitzada. Però 
parlem de moda o de canvi de cons-
ciència?      PÀGiNES CENtRaLS La Bruixa d’or continuarà a l’aCB
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AULA EMPRENEDORA
a la seu de la Cambra de Manresa, s’han viscut les dues primeres jornades on els alumnes han defensat els seus projectes

iNiCiatiVa iNNoVaDoRa. Talent+Empresa és una iniciativa innovadora impulsada al Bages amb l’objectiu d’aconseguir que els millors 
treballs d’emprenedoria fets en l’àmbit escolar s’acabin portant a la pràctica  de la mà de les pròpies empreses del territori. Els alumnes 
han estat mesos treballant-hi. Les presentacions es van fer aquesta setmana davant d’un jurat format per empreses del territori i experts. 
En aquest exemplar i en el proper, us presentarem totes les originals idees d’aquests joves talents que han exposat aquests dies.

El Congrés Talent+Empresa arriba a
la fase final amb 23 projectes diferents

De: Jaume Oliva i Guillem 
Pich
Resum: Són uns guants 
especials que tenen ober-
tures en els dit principals 
pels qual amb això aconse-
guim realitzar tasques sen-
se treure els guants i d’una 
forma senzilla i practica.

Escola: Joviat

De: Eduard Corral i Hector 
Sánchez
Resum: El nostre projecte 
està sotmès a la tecnologia 
d’avui dia. Tracte d’un ob-
jecte que ajuda a que un 
mòbil no es trenqui quan 
caigui al terra.

Escola: Escola d’Hostele-
ria Joviat

De: Ignasi Cos i Sònia Vidal
Resum: El nostre producte 
consisteix en la innovació 
incremental d’un disc de 
cambrer, el qual estaria 
imantat, podries portar la 
cristalleria sense que se’t 
caigués ja que afegiríem una 
anella (d’acer, alumini?) al 
peu de la copa per tal que es 
mantingues subjectat al disc.
Escola: Joviat

De: Miquel Millan Agüero

Resum: És una especie 
de bossa per recol l i r 
els embolcalls que fem 
servir durant l’atenció en 
l’emergencia sanitaria.

Escola: Joviat

De: Judith Pereira, Lisbel 
Amado, Glòria Jorba
Resum: És un pastiller que 
serveix per recordar a les 
persones grans que s’han 
de prendre la pastilla. A 
l’hora programada sona una 
alarma i s’encén un llum let 
que avisa a l’usuari. Aquest 
posa la mà sota del dia i la 
franja que toca i, prement un 
botó, li cau la pastilla.
Escola: Montserrat

De: Miguel Serral

Resum: Empresa dedicada 
al lloguer de vehicles de 
competició per a gent 
discapacitada físicament 
i /o  a m b  p a r a p l è g i a 
màxima de D3 D4.

Escola: INS Lacetània

Free Finger (FF): Pocket-Bag:

HCPHoNE: Pastiller 3000+:

Vi&Co: Rental Racing 
Handicar sccp:
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AULA EMPRENEDORA
De: Manel Moreno i Aleix 
Parreño

R e s u m :  S u p o r t  d e l 
mòbil horitzontal amb 
carregador.

Escola: Joviat

De: Roger Comerma

Resum: Aparell que facilita 
la connexió d’endolls en 
una ragleta.

 Escola: Joviat

De: Ingrid Comas Arias
Resum: Dissenyada per a gent interessada 
en la micologia, sense necessitat d’internet. 
Les principals funcions són: Reconeixement 
de bolets a partir d’escàner, GPS amb varies 
funcions, recomanacions àmbit gastronòmic i 
d’allotjament, fòrum i xat privat per els usuaris 
i apartat d’entreteniment.
Escola: Montserrat

D e :  M a r c  A l c a r a z  i 
Christian Cost

R e s u m :  D i s e n y 
d’interiors d’ambulàncies 
pediàt r iques i ser veis 
preventius per infants.

Escola: Joviat

De: Carmen Martínez i 
Mónica González

Resum: Xip i aplicació que 
detecta atacs d’epilèpsia. 
Dóna pautes sobre com 
actuar, avisa i localitza.
 
Escola: Montserrat

De: Jordi Fernández i Àlex Agache

Resum: El projecte tracta d’una màquina; la seva finalitat 
consisteix en alimentar les nostres mascotes durant un temps 
prolongat de manera totalment autònoma, per control remot 
des d’un servidor.

Escola: Lacetània

De: Marta Escales 

Resum: Són unes ulleres nasals d’oxigen que conforten al pacient 
gràcies a l’adaptació de les dents en cada nas. També ajuden als 
pacients amb difi cultats de visió.

Escola: Montserrat

HoritzPhone: ambulàncies aLCoSt:

teasy:

El bolet:

Chipappilep:

PetEat (CoME-MatiC):

PetEat (CoME-MatiC):
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AULA EMPRENEDORA

De: Eva Camacho, Laura 
Guil, Cristian Rodríguez

Resum: Nosaltres ens hem 
centrat en preparar un joc 
com el “Qui es qui?” on pu-
guin jugar tant persones 
amb discapacitat visuals 
com persones que no en 
tinguin. Afavorim la in-
tegració de persones amb 
una discapacitat visual a 
poder jugar amb qualsevol 
persona a un joc que sem-
pre ha sigut clàssic.

Escola: Montserrat

De: Joan Miquel i Gerard 
Roset

Resum: -

Escola: Joviat

De: Francisco José García López
Resum: Es tracta d’una olla de gran capacitat dirigida al sec-
tor de l’hostalería, amb una tercera nansa de recolzament que 
ens ajuda en tasques com per exemple colar brous, que degut 
al disseny de les olles que podem trobar al mercat actualment, 
ens resulta una feina pesada. El seu nom serà NANSA+.
Escola: Joviat

De: Gerard Ràfols, Carmen 
Dediu, Carmen Mérida

Resum: Aplicació per a telèfon 
mòbil, mitjançant la qual i amb 
l’ajuda d’auriculars, es podrà 
escoltar una pel.lícula en versió 
original independentment de 
l’idioma en que es projecti el 
film a la sala de cinema.

Escola: Montserrat

De: Judit Lòpez i Marc Ferrer
Resum: Taula per tallar amb bàscula 
incorporada, cosa que permet utilitzar 
una sola eina per dues coses. A més és 
molt manejable i útil ja que incorpora 
en la mateixa peça dos dels estris 
de cuina mes utilitzats. Satisfà les 
necessitats bàsiques de qualsevol 
cuiner, tant professional com amateur.
Escola: Joviat

De: Ariadna Ordóñez, Hala 
Zehraoui, Sheila Alonso

Resum: Es tracta d’un carro 
de la compra ordinari, 
però amb la possibilitat 
d’adaptar-se a un carro de 
nadó.
Escola: Montserrat

De: Edgard Pérez, Marc Torras, Joan Pons, Jose Manuel Flores
Resum: Carregador solar amb un petit panell solar incorporat que carrega el mòbil, 
en el cas que no hi hagués sol el carregador porta una bateria independent per poder 
carregar el mòbil, amb indicadors i altaveu.
Escola: Montserrat

De: Cristina Asensio
Resum: Tub de plàstic (dues 
moda l it at s,  ma nua l a mb 
bomba d’aire i elèctric) que 
ajuda a passar un líquid d’un 
recipient de més d’un litre a un 
altre de petit per a ús domèstic( 
exemple: setrill) tan aliments 
o químics d’un lloc a un altre. 
Va dreçat a persones que 
tenen mobilitat reduïda, malt 
d’esquena o alguna paràlisis 
a les extremitats superiors o 
inferiors).
Escola: Montserrat

De: Andrea Santiago, Glòria Jorba
Resum: Aquest prototip és un carro 
que es vendrà als supermercats. 
Anirà enganxat a les cadires de 
rodes per facilitar la compra a 
vàries persones que ho necessiten. 
Serà un carro motoritzat.
 Escola: Montserrat

Esbrina qui és qui:

Flash-Cam:

Baby Buy:

Solar charger:

NaNSa +:

So-cinema:

Lifetube:

talla i pesa:

Carro de la compra:

De: Glòria Jorba
Resum: Aquest prototip és un carro 
portàtil i de fàcil accés que permet 
dur a terme una higiene correcta de 
les mans, accedir a tot el material de 
protecció necessari i transportar el 
carro on sigui necessari.
 Escola: Montserrat

Carro per fer el rentat de mans:
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La iniciativa per reformar els horaris arriba la setmana
vinent a la Cambra de la mà del seu màxim impulsor, Fabián
Mohedano
La iniciativa proposa, entre d’altres, canviar de fus horari i instaurar una nova cultura del
temps en tots els àmbits de la societat.
De: Redacció  

La  iniciativa  que  intenta  promoure  una  major  racionalització  dels  horaris  que
repercuteixi en  la productivitat  i  la qualitat de vida de  la població arribarà  la setmana
vinent a  la Cambra de  la mà de Fabián Mohedano, un dels seus màxims impulsors. El
dijous  11  de  juny,  a  les  9  del  matí,  oferirà  una  xerrada  sobre  les  empreses  com  a
acceleradores de la reforma horària, un acte que s’emmarca en la celebració, a nivell de
tot Catalunya, de la Setmana dels Horaris. La jornada és gratuïta i s’adreça a totes les
empreses  i  professionals  interessats  en  aquest  projecte  que  proposa,  entre  d’altres
iniciatives,  que Espanya adopti  el  fus horari  britànic  i  redueixi,  d’aquesta manera,  les
hores de desfassament que té respecte el sol.
 
Les  propostes  fetes  per  la  Iniciativa  per  a  la  Reforma  Horària  han  arribat  tant  al
Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats. L’objectiu és que  l’any 2016 el
Parlament català aprovi una llei d’horaris que reculli un seguit de mesures adreçades a
racionalitzar els horaris laborals i augmentar la productivitat de les empreses. Aquestes
se centrarien bàsicament en avançar les hores de dinar i de sopar per aproparles més
als horaris europeus i compactar les jornades laborals eliminant les llargues pauses del
migdia.
 
Des que es va  començar a  impulsar  la proposta,  ja hi ha diferents empreses que s’hi
han  adherit  i  han  impulsat  mesures  per  racionalitzar  els  seus  horaris.  Els  seus
promotors defensen que aquest fet millora la productivitat de les empreses, la salut de
la  població  (que  actualment  pateix,  a  causa  dels  horaris,  problemes  derivats  de  la
manca d’hores de son) i, en general, el benestar, la igualtat i la capacitat de conciliació
de  la  vida  professional  amb  la  personal.  Les  reformes  proposades  no  només  fan
referència  al  món  de  l’empresa  sinó  que  abracen  tots  els  àmbits  de  la  societat  com
l’educatiu, el de la cultura i l’oci o el de les administracions públiques.
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