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Dimecres es lliuraran els premis als
projectes de Talent+Empresa
L'acte tindrà lloc a partir de les set de la tarda a la seu dels Serveis Territorials del
Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central

La primera edició del congrés Talent+Empresa arriba aquest dimecres 17 de juny al seu final amb
l'acte de cloenda en què es donaran a conèixer els sis projectes que han estat seleccionats pel
jurat i que a partir d'ara rebran suport tècnic i econòmic per portar-se a la pràctica. 

L'acte tindrà lloc a partir de les set de la tarda a la seu dels Serveis Territorials del Departament
d'Ensenyament a la Catalunya Central, amb l'assistència dels estudiants que han participat al
congrés; de les empreses que han format part del jurat i dels responsables de les 3 entitats
impulsores: Pere Casals per la Cambra de Comerç de Manresa; Josep Ramírez pel Departament
d'Ensenyament de la Generalitat i Manel Jovells per la Fundació Althaia.

Després de les dues jornades de presentació de projectes que van tenir lloc fa uns dies a la
Cambra de Comerç de Manresa, el jurat ha seleccionat 6 dels 23 projectes d'emprenedoria fets
per estudiants de formació professional de centres d'ensenyament dels Bages. Aquests, 3 per
cicles formatius de grau mitjà i 3 per cicles formatius de grau superior, rebran l'acompanyament
tècnic necessari per portar-los a la pràctica i un ajut econòmic a càrrec de La Caixa.

El congrés Talent+Empresa ha nascut amb la voluntat de fer arribar a les empreses del territori
els projectes d'emprenedoria que desenvolupen els alumnes de formació professional en el marc
dels seus estudis. Un dels trets diferencials del congrés és que el jurat ha estat format per
empreses que, a més de seleccionar els projectes que consideren millors per portar-se a la
pràctica, han pogut conèixer d'altres propostes interessants i prendre contacte amb els alumnes
que cursen formació professional a diferents centres de la comarca. El congrés ha facilitat un
espai de networking per tal que els estudiants poguessin intercanviar punts de vista amb els
representants de les empreses amb l'objectiu de millorar els seus projectes d'empresa. A més,
tots els alumnes que hi han participat entraran a formar part d'una borsa de talent que la Cambra
de Comerç posarà a disposició de les empreses.

 Talent+Empresa vol aprofitar la forta implantació dels estudis de formació professional a la comarca
del Bages i la bona relació que ja existeix entre els centres educatius i les empreses per tal de
convertir la comarca en un referent d'emprenedoria a la formació professional.
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Aquest dimecres, acte final de Talent+Empresa amb
lliurament de premis als projectes seleccionats
Es donaran a conèixer els sis projectes d’emprenedoria que rebran suport per tirar
endavant.
De: Redacció  

Una de les sessions de Talent+Empresa celebrada a la Cambra de Comerç. Foto: Cambra

La primera edició del congrés Talent+Empresa arriba aquest dimecres 17 de juny al seu
final amb l’acte de cloenda en què es donaran a conèixer els sis projectes que han estat
seleccionats pel jurat i que a partir d’ara rebran suport tècnic i econòmic per portarse a
la  pràctica.  L’acte  tindrà  lloc  a  partir  de  les  7  de  la  tarda  a  la  seu  dels  Serveis
Territorials  del Departament  d’Ensenyament  a  la  Catalunya Central,  amb  l’assistència
dels estudiants que han participat al congrés, de les empreses que han format part del
jurat  i  dels  responsables  de  les  3  entitats  impulsores:  Pere  Casals  per  la  Cambra  de
Comerç de Manresa; Josep Ramírez pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i
Manel Jovells per la Fundació Althaia.
 
Després de les dues jornades de presentació de projectes que van tenir lloc fa uns dies a
la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa,  el  jurat  ha  seleccionat  6  dels  23  projectes
d’emprenedoria fets per estudiants de formació professional de centres d’ensenyament
dels  Bages.  Aquests,  3  per  cicles  formatius  de  grau mitjà  i  3  per  cicles  formatius  de
grau superior, rebran l’acompanyament tècnic necessari per portarlos a la pràctica i un
ajut econòmic a càrrec de La Caixa.
 
Els 6 treballs finalistes, i que s’exposaran en l’acte del proper dijous, han estat:

Cicles formatius de grau mitjà:

Esbrina qui sóc. Autors: Eva Camacho, Laura Guil i Cristian Rodríguez, estudiants
d’Atenció a les persones en situació de dependència a l’Escola Montserrat.
Pet  eat.  Autors:  Jordi  Fernández  i  Àlex  Agache,  estudiants  d’Instal·lacions  en
Telecomunicacions a l’institut Lacetània.
VI&CO. Autors: Sonia Vidal i Ignasi Cos, estudiants de Cuina a l’Escola Joviat.

Cicles formatius de grau superior:

Secan. Autora: Cristina Vall, estudiant de Pastisseria a l’Escola Joviat.
Les  Marcetes.  Autores:  Denisa  Belea,  Núria  Maurí  i  Ainhoa  Soto,  estudiants
d’Educació Infantil a l’institut Guillem Catà.
Safrà,  xefs  a  domicili.  Autores:  Maria  Munts,  Maria  Marginet  i  Eva  Andrés,
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estudiants de Direcció de Cuina a l’Escola Joviat.

 
El congrés Talent+Empresa ha nascut amb la voluntat de fer arribar a les empreses del
territori  els  projectes  d’emprenedoria  que  desenvolupen  els  alumnes  de  formació
professional en el marc dels seus estudis. Un dels trets diferencials del congrés és que el
jurat  ha  estat  format  per  empreses  que,  a  més  de  seleccionar  els  projectes  que
consideren  millors  per  portarse  a  la  pràctica,  han  pogut  conèixer  d’altres  propostes
interessants  i  prendre  contacte  amb  els  alumnes  que  cursen  formació  professional  a
diferents centres de  la comarca. El congrés ha  facilitat un espai de networking per  tal
que els estudiants poguessin  intercanviar punts de vista amb els representants de  les
empreses  amb  l’objectiu  de  millorar  els  seus  projectes  d’empresa.  A  més,  tots  els
alumnes  que  hi  han  participat  entraran  a  formar  part  d’una  borsa  de  talent  que  la
Cambra de Comerç posarà a disposició de les empreses.
 
Talent+Empresa vol aprofitar la forta implantació dels estudis de formació professional a
la comarca del Bages  i  la bona relació que  ja existeix entre els centres educatius  i  les
empreses per tal de convertir  la comarca en un referent d’emprenedoria a  la  formació
professional.
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L’empresa RMT Logistics ha po-
sat en funcionament en una nau
del polígon Santa Anna de Sant
Fruitós de Bages una plataforma
logística d’ecommerce que ha de
donar servei a «una marca espa-
nyola líder en moda», segons van
explicar ahir, sense precisar-ne el
nom, fonts de Goodman Euro-
pean Logistics Fund, el fons d’in-
versió immobiliari industrial pro-
pietari de la nau on s’ubica RMT,
un espai de 26.000 metres quadrats
al carrer del Coll.

RMT, que ja té una plataforma
logística de 20.000 metres qua-
drats a Castellgalí, està especialit-
zada en comerç electrònic i el ser-
vei de devolucions, segons expli-
ca el seu director comercial, An-
tonio Montero. La nova activitat, en
funcionament des de fa ja un mes,
segons explicava ahir Montero,
dóna feina a un centenar de per-
sones «dels municipis de l’en-
torn».

Goodman ha adequat les ins-
tal·lacions per a les necessitats de
l’activitat de RMT Logistics. Així, el
centre logístic inclou vint-i-quatre

molls de càrrega per a un proces-
sat ràpid de les mercaderies així
com noves oficines per a la gestió
de les operacions, segons explica-
ven ahir fonts de Goodman en
un comunicat. RMT, que té una
tercera plataforma logística a Va-
carisses, disposa d’una àmplia
cartera de clients nacionals i in-

ternacionals de diversos sectors, tot
i que la seva especialitat és la lo-
gística tèxtil, segons explica Mon-
tero. 

«Amb la incorporació de RMT
Logistics a la nostra cartera de
clients hem arribat a un nivell
d’ocupació de prop del 90% dels
nostres actius logístics a Espa-

nya», explica Guillermo Ravell,
country manager de Goodman a
Espanya. Entre els principals
clients de Goodman destaca Ama-
zon, per al qual el fons ha gestio-
nat més d’un milió de metres qua-
drats de superfície logística. Re-
centment ha tancat un acord amb
la francesa Cdiscount.

CARLES BLAYA | MANRESA

RMT obre a Sant Fruitós una plataforma
logística per donar servei al sector tèxtil

L’empresa terrassenca ocupa una nau de 26.000 metres quadrats de Goodman a Santa Anna

Exterior de la nau ocupada per RMT Logistics al polígon de Santa Anna de Sant Fruitós

RMT LOGISTICS

NOVA ACTIVITAT AL BAGES RMT Logistics, que ja té una plataforma logística de 20.000 metres quadrats a
Castellgalí i que està especialitzada en comerç electrònic i el servei de devolucions, obre ara una nova activitat al
polígon de Santa Anna a Sant Fruitós de Bages, on ocupa una nau propietat del fons d’inversió Goodman
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 Els treballadors de la fàbrica
d’Abrera de General Cable han
acordat que del 18 de juny al 9
de juliol faran 8 hores d’aturada
per torn cada dia. El 22 de juny
es farà una bicicletada

General
Cable

L’OPERACIÓLA INICIATIVALA MOBILITZACIÓ

Marcadors
LA PLANTILLA

D’ABRERA ACORDA
ATURADES

 Aldi inaugurarà el proper 1
de juliol un nou supermercat a
Igualada, que generarà una
quinzena de llocs de treball.
Amb aquesta nova superfície, la
cadena suma 52 establiments a
Catalunya

Aldi
INAUGURA UN
SUPERMERCAT

A IGUALADA

 CaixaBank estudiarà amb
atenció la decisió dels
accionistes del Banc Portuguès
d'Inversions (BPI) de no eliminar
el límit als drets de vot i
determinarà en els pròxims dies
quins passos adopta 

Caixa 
Bank

ESTUDIARÀ ELS
PROPERS DIES LA

DECISIÓ DEL BPI

La 26a Trobada Empresarial al
Pirineu, que arrenca avui a la Seu
d'Urgell, tindrà aquest any com a
lema «Preparats per créixer» i el
seu objectiu principal serà trans-
metre optimisme als empresaris.
Entre els directius i ponents que
participaran en aquesta cita em-
presarial hi ha el president de la
Cambra de Comerç d'Espanya i de
Freixenet, Josep Lluís Bonet; el
conseller delegat de La Farga,
Oriol Guixà; el conseller delegat
d'Abertis i president de Cellnex,
Francisco Reynés; i els catedràtics
d'Economia Oriol Amat i Germà
Bel, entre d'altres. En la jornada
d’avui parlaran el fundador i pre-
sident de Rodi, Josep Esteve, i la co-
fundadora de Pastoret de la Se-
garra, Teresa Vallès, i el cap de go-
vern d'Andorra abordarà la situa-
ció actual i les perspectives de fu-
tur del Principat. Demà, les jor-
nades tindran la presència del
conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Santi Vila, que oferirà la con-
ferència inaugural, i d'empresaris
catalans com Jaume Sanpera, pre-
sident d'Eurona Telecom, i Àn-
gels Roqueta, sòcia de Compass
Private Equity. El ministre d'Hi-
senda i Administracions Públi-
ques, Cristóbal Montoro, clausu-
rarà la trobada.

EFE | LA SEU D’URGELL

La Trobada
Empresarial
de la Seu debat
des d’avui sobre
creixement

Sis treballs dels graus mitjà i su-
perior de l’escola Montserrat de
Sant Vicenç; i l’IES Lacetània, l’es-
cola Joviat i l’IES Guillem Catà de
Manresa van rebre ahir els premis
com a guanyadors del concurs
Talent+Empresa convocat per la
Cambra de Comerç de Manresa,
Althaia i el departament d’Ense-
nyament de la Generalitat. L’acte
de lliurament va tenir lloc ahir a la
tarda, a la seu dels serveis territo-
rials d’Ensenyament a la Catalunya
Central, davant el jurat format per
representants d’Althaia, Ausa, Tae-
lus, L’Agrícola Regional-Montser-
rat, Maxion Wheels, Medical Ex-

press i Morning Labs.
Els treballs guanyadors han es-

tat, en grau mitjà, «Esbrina qui
sóc»,  un joc del qui és qui adap-
tat a discapacitats visuals, d’Eva
Camacho, Laura Guil i Cristian
Rodríguez, de l’escola Montserrat;
«Pet eat», un sistema d’alimenta-
ció automàtica de mascotes, de Jor-
di Fernández i Álex Agache, del La-
cetània; «Vi&Co», un sistema per
garantir la durabilitat de les cris-
talleries en hostaleria, de Sònia Vi-
dal i Ignasi Cos, de la Joviat; i «Se-
can», una portella assecadora de
mascotes, de Cristina Vall, també
de la Joviat. Tant «Pet eat» com «Se-
can» ja havien rebut premis en el

concurs Idees Joves organitzat per
l’Ajuntament de Manresa.

En la categoria de grau superior
van  ser distingits «Les Marcetes»,

un projecte de granja-escola, de
Denisa Belea, Núria Maurí i Ain-
hoa Soto, del Catà; i «Safrà, xefs a
domicili», de Maria Munts, Maria

Marginet i Eva Andrés, de la Joviat.
Els guanyadors rebran suport de la
Cambra i de les empreses per dur
a terme els seus projectes.

C. B. | MANRESA

El concurs Talent+Empresa
lliura sis premis a joves
emprenedors de FP del Bages

Fotografia de grup dels guanyadors, organitzadors i empreses participants al jurat
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Talent+Empresa lliura sis premis a joves
emprenedors del Bages
L'acte final del concurs es va celebrar ahir a la seu dels serveis territorials d'ensenyament

18.06.2015 | 10:20

C. B. | MANRESA Sis treballs dels graus mitjà i
superior de l'escola Montserrat de Sant Vicenç; i
l'IES Lacetània, l'escola Joviat i l'IES Guillem
Catà de Manresa van rebre ahir els premis com
a guanyadors del concurs Talent+Empresa
convocat per la Cambra de Comerç de Manresa,
Althaia i el departament d'Ensenyament de la
Generalitat. L'acte de lliurament va tenir lloc ahir
a la tarda, a la seu dels serveis territorials
d'Ensenyament a la Catalunya Central, davant el
jurat format per representants d'Althaia, Ausa,
Taelus, L'Agrícola RegionalMontserrat, Maxion Wheels, Medical Express i Morning Labs.

Els treballs guanyadors han estat, en grau mitjà, "Esbrina qui sóc", un joc del qui és qui adaptat a
discapacitats visuals, d'Eva Camacho, Laura Guil i Cristian Rodríguez, de l'escola Montserrat; "Pet
eat", un sistema d'alimentació automàtica de mascotes, de Jordi Fernández i Álex Agache, del
Lacetània; "Vi&Co", un sistema per garantir la durabilitat de les cristalleries en hostaleria, de Sònia
Vidal i Ignasi Cos, de la Joviat; i "Secan", una portella assecadora de mascotes, de Cristina Vall, també
de la Joviat. Tant "Pet eat" com "Secan" ja havien rebut premis en el concurs Idees Joves organitzat
per l'Ajuntament de Manresa.

En la categoria de grau superior van ser distingits "Les Marcetes", un projecte de granjaescola, de
Denisa Belea, Núria Maurí i Ainhoa Soto, del Catà; i "Safrà, xefs a domicili", de Maria Munts, Maria
Marginet i Eva Andrés, de la Joviat. Els guanyadors rebran suport de la Cambra i de les empreses per
dur a terme els seus projectes.

Clínica Dental Madrid
Servicio de Odontología General.
Abierto los Sábados por la
mañana.
www.clinicaodontologica.uax.es

Prueba GRATIS Puleva ECO
Comparte tu gesto Eco y recibirás
Puleva ECO gratis. Juntos
hacemos el cambio
www.pulevaECO/pruebalagratis

Nuevo Fiat 500X
El nuevo crossover de Fiat desde
13.500€
www.fiat.es
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Sàhara 4x4: passió pel tot terreny
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El taller de Santpedor està especialitzat en la reparació d
´aquest tipus de vehicles

Envia la teva notícia d'empresa

Empreses locals Constitucions Nomenaments Licitacions Subvencions Envia la teva notícia

IBEX35 NASDAQ DOW JONES

Més Informació >>

Últ. Dif. Dif.%
10.725,50 87,90 0,81%

Subscriute Classificats

Local Més Notícies Esports Economia Opinió Oci Tendències Comunitat Multimèdia Serveis

Fotografia de grup dels guanyadors, organitzadors i empreses
participants al jurat.  Catpress

Comentar

Coche en venta
¿Cuánto vale mi coche?

Tasación rápida y
profesional

Isahac Ponsa i Felip Esteban, al taller de Santpedor.

http://temps.regio7.cat/cataluna/barcelona/igualada
http://www.regio7.cat/manresa/
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/J_ghkvatmfXqSKavvtMiS7MO9nf3y4M25OTua3LkPiJUbMPcZu16iBkWXZDPjyioLrkh-1b1NEal994PyDZnhuPiGNdsoFpTG3ZI8pjpPll8Zohav3yJbG-4LUGz0HfTfd-ldABktnSvps7aqNBVVq0CYBjfVvF4hGYzqAIFlX8wGMsoZ4iJim3ksufY3DV7GdbmhQ..
http://www.regio7.cat/actualitat-empresarial/
http://www.regio7.cat/empreses-locals/
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/J_ghkvatmfXqSKavvtMiS7MO9nf3y4M25OTua3LkPiJUbMPcZu16iBkWXZDPjyioLrkh-1b1NEal994PyDZnhuPiGNdsoFpTG3ZI8pjpPll8Zohav3yJbG-4LUGz0HfTfd-ldABktnSvps7aqNBVVq0CYBjfVvF4hGYzqAIFlX8wGMsoZ4iJim3ksufY3DV7GdbmhQ..
http://clicks.el-mundo.net/anaredir?2%5Fr7%5Fflotante%2Dfiraigualada%5Fjun15%2Fr7%5Fflotante%2Fr7%5Feconomia%5Fflotante%2FBanner%2DTASTANOIA%2Egif%2Ehtml%2Fgif+http%3A%2F%2Fwww%2Efiraigualada%2Eorg%2Ffiranoia%2Fpresentacio%2F+123.123.123.123.ZZ
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/mo2RtPJwYY_VOWRgawwt5vkpvsr6mGHJleTt4l-zs5S7ggRAWMvIYnX3aJ6fWHnAd0PXM61Ev0RqqiVEMI10wsli1IffU2q-z3yvpA23oXfm1AvqjYro2FHhHzYOzccjS231-sawH9km-P1UfbUuU88sI-iw0sBC6WTQsl5eSFgJkustShuuwJRxPaJ5WcXQ0Wj853a-4x-g10p6
http://www.regio7.cat/servicios/rss/rss.jsp
http://www.pan-spain.com/redpan/?landing=cualificador
http://temps.regio7.cat/cataluna/barcelona/manresa
http://www.regio7.cat/empreses-locals/2015/05/18/sahara-4x4-passio-pel-terreny/314298.html
javascript:;
http://oci.regio7.cat/tv/
http://www.regio7.cat/esports/
http://www.regio7.cat/subvencions/
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/J_ghkvatmfXqSKavvtMiS7MO9nf3y4M25OTua3LkPiJUbMPcZu16iBkWXZDPjyioLrkh-1b1NEal994PyDZnhuPiGNdsoFpTG3ZI8pjpPll8Zohav3yJbG-4LUGz0HfTfd-ldABktnSvps7aqNBVVq0CYBjfVvF4hGYzqAIFlX8wGMsoZ4iJim3ksufY3DV7GdbmhQ..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/mo2RtPJwYY_VOWRgawwt5vkpvsr6mGHJleTt4l-zs5S7ggRAWMvIYnX3aJ6fWHnAd0PXM61Ev0RqqiVEMI10wsli1IffU2q-z3yvpA23oXfm1AvqjYro2FHhHzYOzccjS231-sawH9km-P1UfbUuU88sI-iw0sBC6WTQsl5eSFgJkustShuuwJRxPaJ5WcXQ0Wj853a-4x-g10p6
http://www.regio7.cat/economia/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cmugt1omCVa2JJ4WDjAa8t4PIDsPxyMwFu8vjxdABwI23ARABIL7MhiFg1bXTgrwIoAHp2MvOA8gBAakCy-SJHPEPsz6oAwHIA8MEqgTDAU_QpR3wHP4OtuN381_reH-A1ZNrEg0Q81U8sjJPenOBI4m3FThMd-EPIx1xZldcSbCx9tq8-Ii5ga8ZMsXC3KYjBnxkB2CHSTEyiuF68rhOtCDzfDEwu04VWYFfISGOyT7le5lpv1nJ5hZuUtGJBX6CMlpG9BpDNjW7RWbs2_Dw4vnyBBrmHl20h1gFyzZ9iLdm5HKZqsr8jVwC5QZ771hX9JBU8sCLesfyDjehpo4RwL7OLjbCGlL4kIRqkTzpcvCCO4gGAYAH04vWNagHpr4b2AcB&num=1&cid=5GjWk6SlV2eTyZzv96MdYFLq&sig=AOD64_3dQbQl5xqsfaBprrqe6YohPreJ2Q&client=ca-pub-8919565861366023&adurl=http://www.compramostucoche.es/tasacion/%3FMID%3DES_SEC_202_10_12_100100_1_0%26nw%3Dd%26kw%3Dcoche%2520venta%26pl%3D8e0a9ac31b79d5a4.anonymous.google%26mt%3D%26ap%3Dnone%26cr%3D55858867131%26dv%3Dc%26tad_id%3D1
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/n3h3Shtixyt0c6K2_s1OXsrz8Au4Ol7LnLvCeNpFWBt7MeX_QbSP0opnrc5s1vWALpwEoHHZNCOh6CT5-IWjec3OhRtOSO5-7rkcGGi2BK7PXWL52Akg7CAFK8twybRpNbnMI32nQk6u-qkOEhXM8b_XlK6zkm1Hsy7k5XZJGmup4St1MASGbWcQ9yHC6hLefxjK8g..
javascript:;
javascript:;
http://www.regio7.cat/comunitat/
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/n3h3Shtixyt0c6K2_s1OXsrz8Au4Ol7LnLvCeNpFWBt7MeX_QbSP0opnrc5s1vWALpwEoHHZNCOh6CT5-IWjec3OhRtOSO5-7rkcGGi2BK7PXWL52Akg7CAFK8twybRpNbnMI32nQk6u-qkOEhXM8b_XlK6zkm1Hsy7k5XZJGmup4St1MASGbWcQ9yHC6hLefxjK8g..
javascript:;
http://comunidad.epi.es/company?idPortal=32
http://www.regio7.cat/fet-divers/
http://www.regio7.cat/empreses-locals/2015/05/18/sahara-4x4-passio-pel-terreny/314298.html
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/J_ghkvatmfXqSKavvtMiS7MO9nf3y4M25OTua3LkPiJUbMPcZu16iBkWXZDPjyioLrkh-1b1NEal994PyDZnhuPiGNdsoFpTG3ZI8pjpPll8Zohav3yJbG-4LUGz0HfTfd-ldABktnSvps7aqNBVVq0CYBjfVvF4hGYzqAIFlX8wGMsoZ4iJim3ksufY3DV7GdbmhQ..
http://www.regio7.cat/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
http://www.regio7.cat/opinio/
http://www.regio7.cat/nomenaments/
http://www.regio7.cat/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cmugt1omCVa2JJ4WDjAa8t4PIDsPxyMwFu8vjxdABwI23ARABIL7MhiFg1bXTgrwIoAHp2MvOA8gBAakCy-SJHPEPsz6oAwHIA8MEqgTDAU_QpR3wHP4OtuN381_reH-A1ZNrEg0Q81U8sjJPenOBI4m3FThMd-EPIx1xZldcSbCx9tq8-Ii5ga8ZMsXC3KYjBnxkB2CHSTEyiuF68rhOtCDzfDEwu04VWYFfISGOyT7le5lpv1nJ5hZuUtGJBX6CMlpG9BpDNjW7RWbs2_Dw4vnyBBrmHl20h1gFyzZ9iLdm5HKZqsr8jVwC5QZ771hX9JBU8sCLesfyDjehpo4RwL7OLjbCGlL4kIRqkTzpcvCCO4gGAYAH04vWNagHpr4b2AcB&num=1&cid=5GjWk6SlV2eTyZzv96MdYFLq&sig=AOD64_3dQbQl5xqsfaBprrqe6YohPreJ2Q&client=ca-pub-8919565861366023&adurl=http://www.compramostucoche.es/tasacion/%3FMID%3DES_SEC_202_10_12_100100_1_0%26nw%3Dd%26kw%3Dcoche%2520venta%26pl%3D8e0a9ac31b79d5a4.anonymous.google%26mt%3D%26ap%3Dnone%26cr%3D55858867131%26dv%3Dc%26tad_id%3D1
http://www.infobolsa.es/ibex.htm
https://twitter.com/diariRegio7
https://www.aecc.es/msites/cuestacion/Paginas/2015/index.html
http://www.regio7.cat/licitacions/
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/mo2RtPJwYY_VOWRgawwt5vkpvsr6mGHJleTt4l-zs5S7ggRAWMvIYnX3aJ6fWHnAd0PXM61Ev0RqqiVEMI10wsli1IffU2q-z3yvpA23oXfm1AvqjYro2FHhHzYOzccjS231-sawH9km-P1UfbUuU88sI-iw0sBC6WTQsl5eSFgJkustShuuwJRxPaJ5WcXQ0Wj853a-4x-g10p6
http://oci.regio7.cat/
http://www.regio7.cat/salut/
http://multimedia.regio7.cat/
http://temps.regio7.cat/cataluna/barcelona/berga
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/mo2RtPJwYY_VOWRgawwt5vkpvsr6mGHJleTt4l-zs5S7ggRAWMvIYnX3aJ6fWHnAd0PXM61Ev0RqqiVEMI10wsli1IffU2q-z3yvpA23oXfm1AvqjYro2FHhHzYOzccjS231-sawH9km-P1UfbUuU88sI-iw0sBC6WTQsl5eSFgJkustShuuwJRxPaJ5WcXQ0Wj853a-4x-g10p6
http://www.regio7.cat/
http://www.regio7.cat/economia/
http://www.regio7.cat/servicios/servicios.jsp
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.regio7.cat%2Feconomia%2F2015%2F06%2F18%2Fconcurs-talentempresa-lliura-sis-premis%2F318506.html
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/n3h3Shtixyt0c6K2_s1OXsrz8Au4Ol7LnLvCeNpFWBt7MeX_QbSP0opnrc5s1vWALpwEoHHZNCOh6CT5-IWjec3OhRtOSO5-7rkcGGi2BK7PXWL52Akg7CAFK8twybRpNbnMI32nQk6u-qkOEhXM8b_XlK6zkm1Hsy7k5XZJGmup4St1MASGbWcQ9yHC6hLefxjK8g..
http://www.regio7.cat/empreses-locals/
http://www.regio7.cat/economia/2015/06/18/concurs-talentempresa-lliura-sis-premis/318506.html
http://oci.regio7.cat/cine/cartelera/barcelona/
http://www.regio7.cat/empreses-locals/
http://www.regio7.cat/servicios/contacte/contacte.jsp
http://comunidad.epi.es/company?idPortal=32
javascript:;
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/n3h3Shtixyt0c6K2_s1OXsrz8Au4Ol7LnLvCeNpFWBt7MeX_QbSP0opnrc5s1vWALpwEoHHZNCOh6CT5-IWjec3OhRtOSO5-7rkcGGi2BK7PXWL52Akg7CAFK8twybRpNbnMI32nQk6u-qkOEhXM8b_XlK6zkm1Hsy7k5XZJGmup4St1MASGbWcQ9yHC6hLefxjK8g..


Go
«Pen
llarg

Jaume 

La Co
disto
Tamb
ser m
quin
gross
Però
 
Goog
conte
d'aix
tene
de co
 
Pens
dispa
preg
estat
 
La Co
que e
preg
cong
"sma
que f
algor
(que 
 
Goog
recor
de ei
solam
rega

oogle
nso que la C
ga distància

Ferrer | Actualit

omissió Eu
orsions en e
bé ha obert

multada fins
s són els se
ses a Intel i 
 poc import

gle, mitjan
esta tècnica

xò res de res
n prou bon
omparador

so que la Co
ara a llarga 
untar-se pe
ts han estat

omissió s'h
el cercador 
untar-se qu

glomerat (m
art", que és 
fem al llarg 
ritmes cada
 n'arriben a

gle sap mé
rdarà tot el 
ines predict
ment de me
lem dades i

e, Eur
Comissió Eu
a amb escop

tzat el 18/06/201

uropea ha a
el seu cercad
t expedient 
s a una xifra
eus ingresso
 Microsoft (
ta si el fet a

çant els se
ament i de f
s. Que els a
s resultats 
s de preus 

omissió Eu
 distància a
er què no hi
t darrere la 

hauria de fe
 té de tot i d

uantes vega
moltes... sola

 de 150 per 
 del dia. I to

a cop més so
a fer, de calo

s de nosalt
 que heu ce
tives, d'assi
ercat) refina
i metadade

ropa i 
uropea no ar
peta de fira

15 a les 00:00h

acusat Goo
dor el seu s
 pel possibl
a del 10% d
os i d'on vén
(aquesta últ
acaba en pa

eus directiu
forma prou
ltres compa
arreu d'Eur
per cada pa

uropea no a
mb escopet
i ha un Goo
 cosa... 

er pregunt
de tothom, 
ades utilitze
ament amb 
 dia, només

ot queda reg
ofisticats, e
or, les màqu

tres que no
ercat, des d'
stents intel

adíssimes. P
s i pensame

 

i nosa
rriba ni a a

a mal calibr

ogle de fals
sistema de v
le abús de p
els seus ing
nen... Encar
tima, també

acte o multa

us (sempre 
 convincent
aradors de 
ropa, i cita a
aís. 

arriba ni a 
ta de fira m

ogle europe

tes pertine
 com la usa 

em al dia alg
 la mitjana q
s amb una f
gistrat, emm

en centres d
uines). 

osaltres ma
'on, amb qu
·ligents, de 

Perquè nosa
ents profun

altres 
agafar el rav
rada» 

ejar la com
vendes pro
posició d'An
gressos. Per
ra que hi ha
é darrere l'a
a, és pólvora

surt un ind
t, o almenys
 preus que 
a TripAdivso

agafar el ra
mal calibrada

u. Doncs pe

nts i rellev
 i com ens a

gunes de les
que una pe
fracció...). I 
magatzema
de dades for

ateixos. An
uè... Tot. I d
 segmentac
altres dia a 
nds a l'ogre 

 
ve per les fu

mpetència i
pi (és a dir, 

ndroid. L'em
rò feina tind
a precedent
acusació con
a mullada. 

i de l'Índia a
s dóna per 
són compet

or, Yelp, i tot

ave per les
a. I ni tan so
erquè ni la U

vants sobre
afecta. No é
s eines del s
rsona mira 
les desenes
t, passat pe
rtificats i de

neu a "Goog
'aquí en su
ions de me
 dia aliment
 no massa f

ulles, i disp

i beneficiar 
 de fer tram

mpresa pod
drien a sabe
ts de multes
ntra Google

a explicar c
discutir, qu
tència seva
ta una corr

s fulles, i 
ols arriba a 
UE ni els se

e la informa
és difícil 
seu 
 el seu telèf
s de recerqu
er filtres i 
e pas refrige

gle history" 
rten tota cla

ercat (i no 
tem, instruï
filantròpic. 

ara a 

 amb 
mpes). 

ria 
er 
s 
e). 

oses) 
ue 

 
ua 

 
us 

ció 

fon 
ues 

erats 

i us 
asse 

ïm, 
No 



penseu que li tinc mania, Facebook fa el mateix i fins i tot pot arribar a tenir més èxit 
que Google. 
 
Google cada cop té més tendència a donar la informació ell (o potser li hem de dir 
ella) mateix sense recórrer tant a enllaços amb d'altres fonts. Està construint no ja 
bases de dades sinó bases de coneixement, de fets contrastats. Aquestes 
organitzacions realment disposen d'una tecnologia superior que fa molt difícil de 
competir-hi o replicar. Han aconseguit que les màquines aprenguin i nosaltres les hem 
educat. 
 
Una de les característiques dels models de negoci d'èxit, a part de l'escalabilitat 
que els fa créixer i créixer i deixar enrere qualsevol competidor que pugui sorgir, és 
sobretot que els altres facin la feina per tu (bé, potser no és tan innovador, potser és 
l'única manera...). I així hem omplert de contingut, de coneixement, quasi de saviesa 
empreses desenvolupades aquest mil·lenni amb capitalitzacions al voltant de 300 i 
pico de bilions de dòlars.  
 
La Comissió s'hauria de preocupar de què passa amb tot això, ja que de fet hem 
treballat i molt per aquestes dues empreses citades (entre d'altres) omplint Terabytes 
(una burrada de bits) amb les nostres vides, els nostres secrets, els personals, els 
polítics, els empresarials, els tot... I a sobre sense cobrar ni un duro. Em sembla 
evident que l'enfocament de la política de competència no està adaptat a aquest tipus 
de superorganització. Ni tampoc la laboral, som treballadors a temps parcial sense 
contracte ni contraprestació. I no diguem la de la privacitat ciutadana. Algú es creu que 
hi hagi una barrera infranquejable, diguem, entre Google, Facebook i la NSA? O les 
seves cosines? 

 



Economia | Redacció | Actualitzat el 18/06/2015 a les 10:51

Sis projectes del Talent + Empresa
es convertiran en reals
Dimecres al vespre va tenir lloc l'acte de lliurament de premis, amb presència
d'alumnes, professors, empresaris i autoritats

Alumnes reconeguts en el Talent+Empresa. Foto: Cambra

Els sis projectes finalistes de la primera edició del congrés Talent+Empresa, organitzat per la
Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat, inicien a partir d'avui l'etapa que ha de portar-los a esdevenir projectes empresarials
reals. Dimecres al vespre va tenir lloc l'acte final del congrés, amb lliurament de premis i la
presència d'autoritats com el director general de Formació Professional, Melcior Arcarons; el
director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, Josep Ramírez; el
president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals; i el director general de la Fundació
Althaia, Manel Jovells. També hi van ser presents representants de les empreses que han
format part del jurat, dels centres d'ensenyament on estudien els alumnes premiats, i els propis
alumnes, que van exposar els seus projectes davant del públic assistent.

Els projectes seleccionats pel jurat, i que rebran, a més d'un ajut econòmic per part de La Caixa,
l'acompanyament tècnic de la Cambra de Comerç, han estat els següents:

Cicles formatius de grau mitjà
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- Esbrina qui sóc. Autors: Eva Camacho, Laura Guil i Cristian Rodríguez, estudiants d'Atenció a les
persones en situació de dependència a l'Escola Montserrat. Es tracta d'un joc similar al popular
'Quien es quien' adaptat per a persones amb discapacitat visual.

- Pet eat. Autors: Jordi Fernández i Àlex Agache, estudiants d'Instal·lacions en
Telecomunicacions a l'institut Lacetània. Els alumnes han dissenyat un dispositiu que permet
alimentar animals de companyia durant un període d'un mes i fer-ne el seguiment a distància i en
temps real.

- VI&CO. Autors: Sònia Vidal i Ignasi Cos, estudiants de Cuina a l'Escola Joviat. El projecte
proposa la incorporació d'imants a les copes i safates dels cambrers per evitar caigudes i
trencadisses.

- Secan. Autora: Cristina Vall, estudiant de Pastisseria a l'Escola Joviat. Es tracta d'una portella
per a animals domèstics que incorpora materials assecants de manera que en entrar a casa les
mascotes s'eixugen i s'evita embrutar l'interior de l'habitatge.

Cicles formatius de grau superior

- Les Marcetes. Autores: Denisa Belea, Núria Maurí i Ainhoa Soto, estudiants d'Educació Infantil a
l'institut Guillem Catà. Les alumnes han desenvolupat un projecte de granja-escola que ofereix
serveis a famílies i centres escolars basats en el contacte amb la natura i el coneixement dels
animals i els productes de l'hort.

- Safrà, xefs a domicili. Autores: Maria Munts, Maria Marginet i Eva Andrés, estudiants de Direcció
de Cuina a l'Escola Joviat. La proposta consisteix en un servei de cuiner a domicili per a festes
particulars i celebracions.

A més, el jurat va decidir concedir dues mencions i estudiar la viabilitat de tirar endavant dos
projectes més: el primer, un pastiller intel·ligent que recorda a l'usuari els medicaments que s'ha
de prendre, i el segon, un 'food truck' o camió de venda ambulant de menjar amb una oferta
basada en la cuina molecular.

Daniel Plana, representant de l'empresa Morning Labs que va parlar en nom del jurat, va
assenyalar que ja s'han iniciat contactes amb empreses i organitzacions que podrien estar
interessades en alguns dels projectes. Tots els organitzadors van fer una valoració molt positiva
d'aquesta primera edició del congrés Talent+Empresa, que va volgut posar en contacte els
projectes d'emprenedoria desenvolupats als centres d'FP del Bages amb les empreses del
territori. L'experiència, qualificada d'enriquidora per part de tots els seus promotors, té com a
objectiu final que els projectes seleccionats acabin tirant endavant. Per aquest motiu, a més del
reconeixement que van rebre ahir, els alumnes disposaran de l'acompanyament tècnic necessari
per acabar de desenvolupar-los i entraran a formar part d'una borsa de talent que es posarà a
disposició de les empreses del territori.

Pàgina 2 de 2
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L’acte final de Talent+Empresa dóna a conèixer els sis
projectes d’alumnes d’FP
A partir d’aquest moment, s’obre una nova etapa en què l’objectiu final és que els projectes
seleccionats aconsegueixin tirar endavant.
De: Redacció  

Els alumnes guanyadors, amb autoritats i membres del jurat. Foto: Cambra

Els sis projectes finalistes de la primera edició del congrés Talent+Empresa, organitzat
per  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa,  la  Fundació  Althaia  i  el  Departament
d’Ensenyament de  la Generalitat,  inicien a partir d’avui  l’etapa que ha de portarlos a
esdevenir  projectes  empresarials  reals.  Ahir  al  vespre  va  tenir  lloc  l’acte  final  del
congrés, amb lliurament de premis i la presència d’autoritats com el director general de
Formació  Professional,  Melcior  Arcarons;  el  director  dels  Serveis  Territorials
d’Ensenyament  a  la  Catalunya  Central,  Josep  Ramírez;  el  president  de  la  Cambra  de
Comerç  de  Manresa,  Pere  Casals;  i  el  director  general  de  la  Fundació  Althaia,  Manel
Jovells. També hi van ser presents representants de les empreses que han format part
del  jurat,  dels  centres  d’ensenyament  on  estudien  els  alumnes  premiats,  i  els  propis
alumnes, que van exposar els seus projectes davant del públic assistent.
 
Els projectes seleccionats pel jurat, i que rebran, a més d’un ajut econòmic per part de
La Caixa, l’acompanyament tècnic de la Cambra de Comerç, han estat els següents:
 

Cicles formatius de grau mitjà:

Esbrina qui sóc. Autors: Eva Camacho, Laura Guil i Cristian Rodríguez, estudiants
d’Atenció  a  les  persones  en  situació  de  dependència  a  l’Escola  Montserrat.  Es
tracta d’un  joc similar al popular “Quien es quien” adapatat per a persones amb
discapacitat visual.
Pet  eat.  Autors:  Jordi  Fernández  i  Àlex  Agache,  estudiants  d’Instal·lacions  en
Telecomunicacions a  l’institut Lacetània. Els alumnes han dissenyat un dispositiu
que permet alimentar animals de companyia durant un període d’un mes i ferne
el seguiment a distància i en temps real.
VI&CO. Autors: Sonia Vidal  i Ignasi Cos, estudiants de Cuina a l’Escola Joviat. El
projecte proposa  la  incorporació d’imants a  les copes  i safates dels cambrers per
evitar caigudes i trencadisses.
Secan.  Autora:  Cristina  Vall,  estudiant  de  Pastisseria  a  l’Escola  Joviat.  Es  tracta
d’una  portella  per  a  animals  domèstics  que  incorpora  materials  assecants  de
manera que en entrar a casa les mascotes s’eixugen i s’evita embrutar l’interior de
l’habitatge.
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Cicles formatius de grau superior:

Les  Marcetes.  Autores:  Denisa  Belea,  Núria  Maurí  i  Ainhoa  Soto,  estudiants
d’Educació  Infantil  a  l’institut  Guillem  Catà.  Les  alumnes  han  desenvolupat  un
projecte de granjaescola que ofereix serveis a famílies i centres escolars basats en
el contacte amb la natura i el coneixement dels animals i els productes de l’hort.
Safrà,  xefs  a  domicili.  Autores:  Maria  Munts,  Maria  Marginet  i  Eva  Andrés,
estudiants  de  Direcció  de  Cuina  a  l’Escola  Joviat.  La  proposta  consisteix  en  un
servei de cuiner a domicili per a festes particulars i celebracions.

 
A  més,  el  jurat  va  decidir  concedir  dues  mencions  i  estudiar  la  viabilitat  de  tirar
endavant dos projectes més: el primer, un pastiller intel·ligent que recorda a l’usuari els
medicaments  que  s’ha  de  prendre,  i  el  segon,  un  “food  truck”  o  camió  de  venda
ambulant de menjar amb una oferta basada en la cuina molecular.
 
Daniel Plana, representant de l’empresa Morning Labs que va parlar en nom del jurat,
va assenyalar que ja s’han iniciat contactes amb empreses i organitzacions que podrien
estar interessades en alguns dels projectes. Tots els organitzadors van fer una valoració
molt positiva d’aquesta primera edició del congrés Talent+Empresa, que va volgut posar
en contacte els projectes d’emprenedoria desenvolupats als centres d’FP del Bages amb
les  empreses  del  territori.  L’experiència,  qualificada d’enriquidora  per  part  de  tots  els
seus  promotors,  té  com  a  objectiu  final  que  els  projectes  seleccionats  acabin  tirant
endavant. Per aquest motiu, a més del reconeixement que van rebre ahir, els alumnes
disposaran  de  l’acompanyament  tècnic  necessari  per  acabar  de  desenvoluparlos  i
entraran a formar part d’una borsa de talent que es posarà a disposició de les empreses
del territori.
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