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Nou curs per inserir joves al sector
industrial del Bages
S'adreça a persones d'entre 16 i 24 anys que no treballen ni reben formació

El proper curs que farà la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del Programa Integral de
Qualificació i Ocupació (PICE) s'adreçarà a joves que vulguin formar-se per treballar al sector
industrial de la comarca. 

La nova proposta de la Cambra per a joves sense feina ni estudis s'iniciarà el 21 de setembre i
consistirà en un programa formatiu que inclourà continguts generals en ocupabilitat i habilitats
socials, TIC i anglès i un curs específic de muntatge i reparació de sistemes pneumàtics i hidràulics,
béns d'equip i maquinària industrial. Aquesta segona part tindrà una durada de 90 hores i anirà a
càrrec del Centre de Formació Pràctica.

El programa vol formar joves per inserir-los laboralment en empreses de la comarca. Per aquest
motiu, els joves participants rebran acompanyament personalitzat i es fomentarà que tinguin
contacte amb les empreses. Aquestes, a més, gaudiran d'incentius per a la contractació dels
alumnes i tindran a la seva disposició durant 4 mesos una borsa de treball amb tots els
participants.

Aquesta és la tercera acció formativa que duu a terme la Cambra de Comerç de Manresa en el
marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Les accions s'adrecen a joves d'entre 16 i
24 anys sense feina i que no estiguin rebent cap tipus de formació. 

La formació que reben els joves és gratuïta i enfocada a les necessitats de les empreses del
territori, amb l'objectiu de promoure la inserció laboral dels joves. El programa preveu, al llarg dels
seus 4 anys de durada, facilitar l'entrada al món del treball de prop de 350 joves de la comarca.
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El proper curs de la Cambra per a joves sense feina
s’enfocarà al sector industrial i comptarà amb la
col·laboració del CFP

S’adreça a joves d’entre 16 i 24 anys que no treballen ni reben formació.

De: Redacció  

El  proper  curs  que  farà  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  en  el  marc  del  Programa
Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) s’adreçarà a joves que vulguin formarse per
treballar al sector industrial de la comarca. La nova proposta de la Cambra per a joves
sense feina ni estudis s’iniciarà el 21 de setembre i consisteix en un programa formatiu
que inclou continguts generals en ocupabilitat i habilitats socials, TIC i anglès i un curs
específic  de muntatge  i  reparació  de  sistemes  pneumàtics  i  hidràulics,  béns  d’equip  i
maquinària  industrial.  Aquesta  segona  part  tindrà  una  durada  de  90  hores  i  anirà  a
càrrec del Centre de Formació Pràctica.

El programa vol formar joves per inserirlos laboralment en empreses de la comarca. Per
aquest motiu, els joves participants rebran acompanyament personalitzat i es fomentarà
que tinguin contacte amb les empreses. Aquestes, a més, gaudiran d’incentius per a la
contractació dels  alumnes  i  tindran a  la  seva disposició durant 4 mesos una borsa de
treball amb tots els participants.

Aquesta és la tercera acció formativa que du a terme la Cambra de Comerç de Manresa
en  el  marc  del  Programa  Integral  de  Qualificació  i  Ocupació.  Les  accions  s’adrecen  a
joves d’entre 16 i 24 anys sense feina i que no estiguin rebent cap tipus de formació. La
formació que reben els joves és gratuïta i enfocada a les necessitats de les empreses del
territori, amb l’objectiu de promoure la inserció laboral dels joves. El programa preveu,
al llarg dels seus 4 anys de durada, facilitar l’entrada al món del treball de prop de 350
joves de la comarca.
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La Cambra demana que s'ampliï el
termini d'al·legacions del POUM
Considera necessari disposar de més temps per comentar aspectes del
document d'aprovació inicial amb el nou equip de govern

La Taula de la Construcció, organisme encapçalat per la Cambra que reuneix diferents col·lectius,
gremis i col·legis professionals del sector de la construcció, ha demanat a l'Ajuntament que ampliï
el termini per presentar al·legacions al POUM, que formalment finalitza el proper dia 7 de juliol.
La Taula ha fet aquesta petició de forma oficial però de moment no ha rebut resposta per part del
consistori, malgrat que de manera informal se'ls va transmetre la bona predisposició per atendre-
la. És per això que el conjunt d'entitats agrupades a la Taula de la Construcció emplacen els
responsables municipals a comunicar el més aviat possible si aquesta ampliació del termini es farà
efectiva o no.

La Taula considera que, amb el canvi de govern i de regidor responsable de l'àrea d'Urbanisme,
es fa necessari disposar de més temps per comentar i aprofundir amb els responsables del
POUM diferents aspectes que no es van poder conèixer fins que el document es va fer públic
amb la seva aprovació inicial. Un cop estudiada la proposta amb detall, la Taula ha vist que hi ha
molts més aspectes a considerar dels que inicialment es pensava, ja que el POUM introdueix un
gran nombre de novetats en la normativa urbanística de la ciutat i inclou una infinitat de plans
d'actuació en múltiples zones, molts més que en l'anterior POUM.

És per aquest motiu que, abans de redactar i presentar les al·legacions que considerin necessàries,
els membres de la Taula de la Construcció volen debatre alguns d'aquests aspectes amb els
responsables de l'equip de govern. En cas que no s'ampliï el període d'al·legacions, la Taula de la
Construcció presentarà igualment les seves esmenes i espera poder-les comentar a posteriori amb
els responsables polítics del POUM.

La Cambra considera que la fase per presentar al·legacions al POUM és clau per acabar
disposant d'un document que reculli les aportacions del conjunt de la ciutadania. En aquest
sentit, la institució es va comprometre a analitzar la proposta en profunditat i a fer-hi les
aportacions pertinents, recollint la visió i els interessos de les diferents realitats empresarials que
conviuen a la ciutat i que són representades per la Cambra. Segons la Cambra, el POUM és una
eina clau per afavorir totes les activitats econòmiques i compatibilitzar-ne els interessos, a
vegades aparentment contraposats.
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La Cambra de Comerç demana a l’Ajuntament que ampliï el
termini per presentar al·legacions al POUM
La petició, feta en nom de la Taula de la Construcció, que reuneix diferents entitats del
sector, s’ha fet de manera formal però encara no ha obtingut resposta.
De: Redacció  

La Taula de  la Construcció, organisme encapçalat per  la Cambra que reuneix diferents
col·lectius,  gremis  i  col·legis  professionals  del  sector  de  la  construcció,  ha  demanat  a
l’Ajuntament que ampliï el termini per presentar al·legacions al POUM, que formalment
finalitza el proper dia 7 de juliol. La Taula ha fet aquesta petició de forma oficial però de
moment no ha rebut resposta per part del consistori, malgrat que de manera informal
se’ls  va  transmetre  la  bona  predisposició  per  atendrela.  És  per  això  que  el  conjunt
d’entitats agrupades a la Taula de la Construcció emplacen els responsables municipals
a comunicar el més aviat possible si aquesta ampliació del termini es farà efectiva o no.

La  Taula  considera  que,  amb  el  canvi  de  govern  i  de  regidor  responsable  de  l’àrea
d’Urbanisme, es fa necessari disposar de més temps per comentar i aprofundir amb els
responsables  del  POUM  diferents  aspectes  que  no  es  van  poder  conèixer  fins  que  el
document es va  fer públic amb  la seva aprovació  inicial. Un cop estudiada  la proposta
amb  detall,  la  Taula  ha  vist  que  hi  ha  molts  més  aspectes  a  considerar  dels  que
inicialment es pensava,  ja que el POUM  introdueix un gran nombre de novetats en  la
normativa urbanística de la ciutat i inclou una infinitat de plans d’actuació en múltiples
zones, molts més que en l’anterior POUM.

És per aquest motiu que, abans de redactar i presentar les al·legacions que considerin
necessàries, els membres de la Taula de la Construcció volen debatre alguns d’aquests
aspectes amb els responsables de l’equip de govern. En cas que no s’ampliï el període
d’al·legacions,  la  Taula  de  la  Construcció  presentarà  igualment  les  seves  esmenes  i
espera poderles comentar a posteriori amb els responsables polítics del POUM.

La Cambra considera que la fase per presentar al·legacions al POUM és clau per acabar
disposant  d’un  document  que  reculli  les  aportacions  del  conjunt  de  la  ciutadania.  En
aquest sentit, la institució es va comprometre a analitzar la proposta en profunditat i a
ferhi  les  aportacions  pertinents,  recollint  la  visió  i  els  interessos  de  les  diferents
realitats empresarials que conviuen a la ciutat i que són representades per la Cambra.
Segons  la  Cambra,  el  POUM  és  una  eina  clau  per  afavorir  totes  les  activitats
econòmiques i compatibilitzarne els interessos, a vegades aparentment contraposats.
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La UBIC de Manresa i les entitats
que conformen la Taula de la
Construcció han sol·licitat a l’A-
juntament que no tanqui el pe-
ríode de presentació d’al·legacions
al Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) dimarts que
ve, com tenia previst, sinó que
allargui el termini perquè hi ha ha-
gut relleus a les regidories d’Ur-
banisme i Promoció Econòmica i
Comerç que fan necessaris nous
contactes.

Pere Casals, president de la
Cambra de Comerç i Indústria, ha
explicat que el nou POUM «té
molts aspectes a comentar amb el
nou regidor d’Urbanisme i amb al-
tres membres de l’equip de go-

vern». El fet que la constitució del
nou Ajuntament s’hagi solapat
amb el tram final del termini per
presentar al·legacions ha dificul-
tat aquests contactes  i «el més rao-
nable seria parlar primer i després
presentar les al·legacions ben ma-
tisades».

Casals creu que caldria allargar
el  termini com a mínim un mes
més i, com que això suposaria
entrar a l’agost, potser tocaria fer-
ho fins al mes de setembre.

Pel que fa al contingut de les
al·legacions, la Taula de la Cons-
trucció ha estudiat aspectes rela-
cionats amb la densitat de les
construccions, exigències que es
posen per fer habitatges en plan-
ta baixa o la gran quantitat de

plans d’actuació que preveu el
POUM i que afectaran molts punts
de la ciutat i «els deixaran amb in-
terrogants del que es pot fer o no
durant molt temps. Interrogants
que podrien ser paralitzants». A
més, «bona part de les aporta-
cions que s’esmenten són a càrrec
dels propietaris. Està bé que l’A-
juntament tingui idees, però sobre
el fet que les posi a càrrec del pro-
pietari n’hem de parlar».

Aspectes a millorar
Segons Casals, paga la pena am-
pliar el termini d’al·legacions «per
no haver de passar els pròxims 20
anys amb tot d’aspectes que es po-
drien haver millorat. I això reque-
reix més tranquil·litat».

El president de la UBIC, Jaume
Pont, ha afirmat que el termini del
7 de juliol és «molt just» i per això
se n’ha sol·licitat l’allargament.
Segons Pont, «hi ha molts detalls
que requereixen més temps per
debatre’ls».

La UBIC, com la Cambra, tenen
preparades unes al·legacions ge-
nerals però el que volen és filar tan
prim com puguin i fer-ho sabent
quins són els plantejaments del
nou Ajuntament. Pont ha explicat
que són aquestes al·legacions ge-
nerals les que es presentarrien en
el cas que no es prorrogués el ter-
mini. El període d’exposició esta-
blert era de tres mesos i, si no hi ha
una ampliació del termini, finalit-
zarà el proper 7 de juliol.

FRANCESC GALINDO | MANRESA

UBIC i Taula de la Construcció volen
més coll per al·legar contra el pla urbà

Les entitats han sol·licitat a l’Ajuntament que prorrogui el termini, marcat fins dimarts que ve
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Contenidor ple del que no toca?
Aquest és l’aspecte que presentava el contenidor de vidre situat al xamfrà

del carrer del Cós amb el del Bruc, a Manresa: ple fins dalt, però si se
n’observa l’interior, el que es veu és plàstic, que ha d’anar al contenidor groc.



L’ESPIETA

El Complex Esportiu de les Pis-
cines Municipals de Manresa
col·laborarà demà amb la campa-
nya solidària Mulla’t per l’esclero-
si múltiple. 

La sessió s’iniciarà a 2/4 de 10
del vespre amb una classe d’ai-
guagim nocturn a la piscina exte-
rior que durarà uns 45 minuts.
Un cop finalitzada l’activitat po-
dran recuperar forces amb una bo-
tifarrada popular a les mateixes
instal·lacions. A més, podran fi-
nalitzar la festa a La Carpa del
Riu, ja que tindran entrada gratu-
ïta al local nocturn de Manresa i un
obsequi. L’activitat és oberta tant a
abonats com a no abonats i cal
comprar una entrada de 10 euros,
dels quals 3 són per a la Fundació
per l’Esclerosi Múltiple.

REDACCIÓ | MANRESA

Les piscines
municipals 
es mullen demà
per l’esclerosi

Ctra de Vic, 21 – 08241 Manresa - Tel. 93 872 09 71 – 93 872 33 78
Correu: calfornells@calfornells.com

Web: www.calfornells.com

REPARTIM A DOMICILI
SENSE CÀRREC

Donem tiquets de pàrquing de la Plaça Porxada
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ARREUMÓN

El Fons Monetari Internacional
(FMI) va indicar que la necessitat
de finançament de Grècia entre el
2015 i el 2018 es xifra en 50.000 mi-
lions d'euros, de manera que fins
i tot amb el pla presentat pels cre-
ditors internacionals requeriria
36.000 milions d'euros més dels so-
cis europeus.

En una anàlisi publicada ahir, el
Fons considera el deute de Grècia
«insostenible», i que la situació ha
empitjorat des de l'arribada al go-
vern de Syriza, quan va rebaixar, en
opinió de l'organisme, els objecti-
us fiscals i va alentir l'aplicació de
reformes estructurals. «Si el pro-
grama del 2012 s'hagués aplicat
com es presumia, no hauria estat
necessari un alleujament de deu-
te més gran», diu la institució fi-
nancera internacional.

L’anàlisi redueix les previsions
de creixement per a Grècia aquest
any del 2,5% al   0%, i empitjora les
seves perspectives sobre el deute
que prèviament havia ubicat en
una tendència a la baixa des de
l'actual 175% del PIB fins al 128%
el 2020, i que ara veu en el 150%
per a aquesta data. «Canvis molt
significatius en les polítiques i la
perspectiva des de l'inici de l'any
han provocat una alça substancial
de les necessitats de finançament»,
va afegir el document.

EFE | WASHINGTON

L’FMI assegura
que Grècia
necessita 50.000
milions d’euros
extres

La majoria de borses europees,
menys la londinenca, van tornar a
tancar amb pèrdues, a l'espera
que diumenge els grecs decideixin
si accepten o no la proposta d'a-
justos i reformes que els socis i cre-
ditors han proposat al país a can-
vi d'un nou rescat.

Així, l'única borsa que es va
salvar ahir dels números vermells
va ser Londres, que va pujar el
0,33%; per contra, Milà va perdre
l’1,43%; París, el 0,98%; Frankfurt,
el 0,73% i Madrid, el 0,60%.

La tendència negativa d'ahir
substitueix l'ànim que va desper-
tar dimecres passat al mercat l'ac-
ceptació per part del govern grec
de la major part de les propostes
d'ajust i reformes que li havien ex-
igit tant socis com creditors inter-
nacionals per tal de rebre més
ajudes econòmiques.

EFE | MADRID

Els números
vermells tornen
a la majoria de
parquets
europeus

ingú sap, ara mateix,
com acabarà el tema
de Grècia, ni tan sols
els actors que juguen

a propostes i contrapropostes in-
terpretades com em vagi bé a mi.
Probablement continuarà així
molt de temps. 
Només vull constatar que a l’eu-
ro s’hi entra de manera relativa-
ment fàcil, amb força plaer eco-
nòmic, però sortir-ne no ho és
tant, exactament igual que a l’he-
roïna dels anys 70. Molts econo-
mistes (americans sobretot) di-
uen que és un projecte mal dis-
senyat d’entrada, almenys per
donar resposta a les necessitats

de tots.
Parlar de Grècia és parlar de la
relació entre deutor i creditor, és
a dir, parlar de la gènesi del di-
ner. Concepte que no acabem de
tenir clar i que no solament és
econòmic sinó que també acaba
essent un concepte moral. Torna
el que em deus si vols ser una
persona honorable!
Però el creditor també ha de te-
nir la seva part de responsabilitat
en aquest joc de moneda de
dues cares. El que et deixo és per
pagar el que em deus, el que et
deixo és per pagar-me a mi que
vaig comprar el deute dels teus
bancs que va servir per pagar ar-
mes (el 3% del PIB s’inverteix en
l’exèrcit), Olimpíades i un llarg
etcètera. El pensionista que
manté tota la família en un en-
torn en què el PIB ha baixat del
25 al 30% des d’abans de la crisi
no n’ha vist ni un ral. Potser mi-
llor ser pragmàtics i no moralit-
zar massa (encara que hi ha
tema per a una faula moral i
dues paràboles més).
I tot això en un entorn geopolític

europeu embolicat com feia
temps que no es veia. Ucraïna a
un extrem, el Regne Unit amb un
altre referèndum (no he sentit
parlar gaire alt d’irresponsabili-
tat en aquest cas), i la mateixa
Grècia. Tot a prop de la zona més
calenta del planeta, l’Orient Mit-
jà, i a prop vol dir al costat... I els
americans que es comencen a
posar nerviosos, i no només per-
què per signar un tractat comer-
cial com el TTIP en fan falta
dos...
Als documents fundacionals del
que ara és la Unió Europea i els
seus antecedents es parla de
prosperitat que ens porta la pau.
El que és un fet no discutible és
que les polítiques aplicades pels
polítics (i economistes, «tanto
monta...») no han portat a la
prosperitat, almenys a Grècia. I
segurament no ens portaran a
cap pau celestial. Els fonaments
del projecte europeu tremolen i
es veuen les primeres esquerdes.
D’això se’n diuen precedents en
un món de juristes, i estem tam-
bé en un món d’advocats.
Alemanya és forta i domina, però
és fràgil. Si deixa que Grècia en
surti guanyadora, fa veure que
continua manant, cobrant, i que

els seus bancs creditors no patei-
xen i continuen solvents, l’edifici
es podria ensorrar. No ara, però
més endavant, ja que és un país
de vells, com nosaltres, com els
grecs. No es poden assentar pre-
cedents en un món d’advocats. A
més, el càstig a Xipre va ser dur
per qui tenia quelcom a perdre. I
Grècia té la força del dèbil, del
qui pensa que ja no li poden cau-
re més desgràcies, i a sobre està
molt cansat de tot, i que peti per
on peti jo deixo de jugar a aquest
joc... 
Jo no sé com acabarà tot plegat,
ni tant sols ho sap el senyor Va-
roufakis o l’holandès que presi-
deix l’Eurogrup (els ministres de
finances europeus), al qual vol
substituir el ministre espanyol
Luis de Guindos, aquell espanyol
amb cara de semblar un dels ger-
mans Dalton, el més petit...
Els financers són comptables
amb un excés de cash (però
comptables), no crec que sigui
bona idea deixar al seu criteri el
futur del continent. Encara no és
hora que liquidin la idea d’Euro-
pa com una àrea de pau i de
prosperitat, que acostumen a
anar juntes fins i tot als seus do-
cuments fundacionals.

N
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RESPONSABLE DE L’ÀREA
D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LA CAMBRA DE
COMERÇ DE MANRESA

Jaume Ferrer

OPINIÓ

El primer ministre grec, Alexis
Tsipras, ha afirmat avui que el seu
govern arribarà a un acord amb els
creditors dimarts que ve, sigui
quin sigui el resultat del referèn-
dum de diumenge, ja que va as-
segurar que posarà en marxa els
procediments necessaris i fins i tot
va deixar entreveure que podria
abandonar seu càrrec.

En una entrevista a la televisió
grega Antena, Tsipras va assenya-
lar que en que, en cas de guanyar
el no a la consulta, com demana el
seu govern, hi haurà una «solució
sostenible» per al país.

Els grecs estan cridats a les ur-
nes diumenge que ve per decidir
si accepten o no la proposta dels
creditors a canvi del desemborsa-
ment del rescat. «Aquest acord
pot ser el mal acord que ens van
proposar o un de millor. Com més
fort sigui el no, millor serà l'a-
cord», va recalcar.

En cas contrari, si finalment
s'imposa el ssí, el cap del govern
grec va subratllar que posarà en
marxa «els procediments previstos
per la Constitució» perquè la pro-
posta de les institucions (Comis-
sió Europea, Banc Central Europeu
i Fons Monetari Internacional) si-
gui llei. En aquest escenari, Tsipras
va destacar que no posarà la seva
«cadira» per sobre dels «interessos
de la nació», i va deixar entreveu-
re que podria dimitir.

«El que puc garantir als ciuta-
dans és que mai mentiré i que no
vaig tenir temps per enamorar-me
del càrrec de primer ministre»,
va afirmar.

Tsipras, que no va concretar
quan obriran els bancs, tancats des
de dilluns quan es va imposar un
corralito, va remarcar que la «prio-
ritat absoluta» de l'Executiu és
«salvaguardar els dipòsits de la
gent i arribar a un acord com més
aviat possible». Preguntat sobre la
por de la població a una possible
lleva dels dipòsits, com va passar
al corralitoque Xipre va instaurar
el 2013, el primer ministre va vo-
ler enviar un missatge de calma i

va assegurar que els bancs grecs
«són solvents».

«No vull rebaixar les conse-
qüències del tancament dels
bancs. A Xipre hi va haver una lle-
va de dipòsits perquè els bancs no
tenien prou garanties. Els bancs
grecs són solvents», va dir.

Tensió creixent
Després de la suspensió de les
negociacions amb els creditors
fins després del referèndum, Grè-
cia se centra ara en els preparati-
us de la consulta, mentre es com-
plia el quart dia de corralito i la pre-
ocupació al carrer augmentava. La
campanya per a aquest referèn-

dum es polaritza a mesura que s'a-
costa el dia de la votació.

Els dos principals partits van
elevar el to dels seus missatges, i
mentre Syriza crida a recolzar el
«no» per enfortir la posició del
govern davant dels socis, els con-
servadors de Nova Democràcia
insten a marcar el sí, perquè in-
sisteixen que el que està en joc és
la permanència en l'euro.

Moltes de les associacions d'em-
presaris, sindicats i els alcaldes
de les dues principals ciutats, Ate-
nes i Salònica, Yorgos Kaminis i Ya-
nis Butaris, s'han posicionat a fa-
vor del sí. Per això han llançat la
iniciativa de crear un comitè de ne-
gociació nacional que inclogui
tots els partits «amb l'objectiu de
negociar una solució que asse-
guri el futur del país amb dignitat
i desenvolupament».

La campanya de Syriza passa
ara per recalcar que el vot negatiu
en el referèndum no vol dir optar
per la sortida de Grècia de l'euro,
sinó que va encaminat a reforçar
la posició de l'Executiu en les ne-
gociacions.

Enmig d'aquest clima, el corra-
lito entra en el seu quart dia i
l'ambient entre la població segu-
eix caldejat, ja que s'intensifiquen
les cues davant dels caixers auto-
màtics envers la incertesa del que
passarà en les properes jornades,
i la situació es cola en les conver-
ses dels grecs.

EFE | ATENES

Tsipras assegura que hi haurà acord
independentment del referèndum
El primer ministre grec deixa entreveure que podria dimitir del seu càrrec si guanya el sí

Una dona treu diners d’un caixer sota la custòdia d’un policia

EFE
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UBIC i Taula de la Construcció volen més coll
per al·legar contra el nou pla urbà
Les entitats han sol·licitat a l'Ajuntament que prorrogui el termini, marcat fins dimarts que ve

03.07.2015 | 07:54

FRANCESC GALINDO | MANRESA La UBIC de Manresa i les entitats que conformen la Taula de la
Construcció han sol·licitat a l'Ajuntament que no tanqui el període de presentació d'al·legacions al Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) dimarts que ve, com tenia previst, sinó que allargui el
termini perquè hi ha hagut relleus a les regidories d'Urbanisme i Promoció Econòmica i Comerç que
fan necessaris nous contactes.
Pere Casals, president de la Cambra de Comerç i Indústria, ha explicat que el nou POUM "té molts
aspectes a comentar amb el nou regidor d'Urbanisme i amb altres membres de l'equip de govern". El
fet que la constitució del nou Ajuntament s'hagi solapat amb el tram final del termini per presentar
al·legacions ha dificultat aquests contactes i "el més raonable seria parlar primer i després presentar
les al·legacions ben matisades".

Casals creu que caldria allargar el termini com a mínim un mes més i, com que això suposaria entrar a
l'agost, potser tocaria ferho fins al mes de setembre.

LaCasaQueYoQuiero.es
Compra, Vende o Alquila
Casa/Piso en 3 pasos:
Descripción, Registro y Flechazo
¡Infórmate!
www.lacasaqueyoquiero.es

Tu vida más sana
¡Visita DMedicina! El nuevo portal
con toda la información para llevar
una vida saludable.
www.dmedicina.com

Tus Northweek por 18€
Te damos un 20% de
DESCUENTO por tu primera
compra. Código: PN20
www.northweek.com

Publicidad

Comentaris

Per comentar t'has d'iniciar sessió o registrarse.
Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació

El cap de Ciutadans a Manresa
declara com a imputat per la baralla
a Valldaura

 Totes les notícies de Manresa
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El regidor de l'Ajuntament Antonio Espinosa coincideix al
jutjat amb qui el va denunciar per haver...

L´entitat de gais i lesbianes
critica que l´Ajuntament els
menystingui
Manresa acull dissabte la desfilada de
l'orgull gai

La Balconada obre aquesta tarda les festes d´estiu
dels 35 anys de vida del barri
Començaran amb una tirada de coets, a les 7 de la tarda, a la
pista Joan Ortiz, i acabaran diumenge

Cartellera de cine
Bages Centre
Consulta les pel·lícules i els horaris que
es projecten a Manresa.
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Antonio Espinosa, ahir a la sortida dels jutjats de Manresa
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Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya 
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
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LA TEVA JOIA
DEL TEU ESTIL
2a entrega
MIZAR

EN TEO I 
ELS ESPORTS
4a entrega
d’aquesta col·lecció

AVUI
PER

NOMÉS
5,95€

La UBIC presentarà al·legacions al document que està en procés d’aprovació
per impedir un tipus d’ampliació que considera que desequilibraria la ciutat8

El comerç de Manresa vol
que el pla urbà impedeixi
unes galeries al Carrefour

DAVID FONT TINDRÀ
ELS VOTS DE CIU,
I LA CUP JA HA AVANÇAT QUE
NO SUMARÀ AMB ERC I PSC
PER FORMAR UNA
MAJORIA ALTERNATIVA12

El batlle de
Gironella
serà el nou
president
del Consell
del Berguedà

Una gentada
acomiada un
motorista
manresà mort
a Còrsega4

Ara Malikian,
un nom de talla
internacional
per a la plaça
de Rajadell 40

GEMMA CAMPS

Com a mínim,
un bon berenar
Menors sense recursos fan un àpat

garantit ara que no el reben a l’escola 5

 Els usuaris de Càritas ja no augmenten
però tenen  més necessitats 2-3

Els petits reben
un entrepà i
després tenen
una estona de
lleure al Casal
de les
Escodines de
Manresa

El gironellenc David Font
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ENTREVISTA ALBERT NEIRO
ALCALDE DE BALSARENY

«No tenim experiència política però estem
disposats a escoltar i aprendre» 10 I 11
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Un aspecte destacat de les al·le-
gacions al Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) de
Manresa que estan preparant la
Cambra de Comerç i Unió de Bo-
tiguers i Comerciants és la seva
oposició que el nou marc urba-
nístic faciliti a Carrefour obrir unes
grans galeries comercials al costat
de l’hipermercat del sector dels
Trullols.

El president de la UBIC, Jaume
Pont, assegura que si el Carrefour
vol ampliar la superfície d’hiper-
mercat «no afectaria gaire, però si
el que pretén és fer unes grans ga-
leries comercials aquí sí que hi
hauria un perjudici per al comerç
del centre». Pont creu que aquest

tema afecta directament el model
que es vol per a Manresa i no no-
més en l’àmbit comercial sinó de
vida ciutadana.

Alerta que no és el mateix un
model de botigues petites cèntri-
ques especialitzades que facin
ciutat i creïn ambient que una
gran concentració comercial a
l’extraradi, molt ben comunicada,
amb abundant aparcament gratuït
i que frueixi d’unes condicions
que fins i tot facin plantejar-se a fir-
mes implantades al centre de la
ciutat si seria millor marxar als afo-
res. La conseqüència seria «anar
desertitzant el centre».

Pont entén que l’Ajuntament
vegi la necessitat d’anar comple-
tant la xarxa viària dels Trullols i

així desembussar-la. I si això es vol
fer amb les contrapartides d’am-
pliar l’hipermercat no veu que hi
hagi un gran problema. Però in-
sisteix que una altra cosa seria
que s’obrissin un munt de noves
botigues amb una oferta variada
que faci que la zona dels Trullols
sigui encara més autosuficient del
que ja ho és ara «i els clients no tin-
guin la necessitat de baixar al cen-
tre de la ciutat, perquè ja  ho tin-
dran tot allà dalt».

Un greuge
Pont creu que si això passés es ge-
neraria un greuge, perquè «els
clients que van a les botigues del
centre ho tenen més complicat i
més car fer-ho, mentre que a l’ex-

traradi seria més fàcil i barat».
És per això que «no volem que

facin unes galeries comercials i no
volem aquest model comercial». 

El president de la Cambra de
Comerç, Pere Casals, ha explicat
que el primer que volen és tenir
«informació suficient» per posi-
cionar-se d’una manera «ben ma-
tisada», però coincideix amb la
UBIC que unes grans galeries als
Trullols «alterarien el model co-
mercial» i que el POUM no pot do-
nar «un xec en blanc».

Adverteix, també, que les con-
trapartides econòmiques a les
quals hauria de fer front l’hiper-
mercat no s’haurien de basar a «fer
un vial del qual els primers bene-
ficiats siguin ells mateixos».

FRANCESC GALINDO | MANRESA

Oposició comercial que el Carrefour
pugui incorporar unes grans galeries

La UBIC i la Cambra presentaran al·legacions al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
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Després de les peticions rebudes
(vegeu Regió7 d’ahir), l’Ajunta-
ment de Manresa ha decidit pror-
rogar el període per presentar
al·legacions del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM),
que s’acaba el 7 de juliol, fins al 30
de setembre amb l’objectiu de fa-
cilitar les gestions de les persones,
entitats o associacions interessa-
des a presentar les seves objec-
cions al nou pla.

El termini per demanar cita
prèvia acabarà el 15 de setembre
perquè els tècnics tinguin un mar-
ge de temps per finalitzar els trà-
mits administratius corresponents.

Els interessats a fer consultes o
rebre informació detallada d'a-
quest pla urbanístic de la ciutat, se-
ran atesos a l'Oficina del POUM (al
carrer Amigant número 5), han de
sol·licitar cita prèvia trucant al  93
878 23 54, mitjançant la web mu-
nicipal o la del POUM o també pre-
sencialment anant a la mateixa ofi-
cina del POUM o a l’Oficina d’Ac-
tivitat Econòmica, al número 1 de
la plaça Major.

REDACCIÓ | MANRESA

L’Ajuntament
amplia fins al 30 de
setembre el termini
per al·legar al POUM

Si el POUM s’aprova tal com està
ara el Carrefour podria construir fins
a 48.000 m2 en planta baixa, men-
tre que fins ara podia crèixer el ma-
teix però amb una planta a sobre.

LA DADA

Lactalis Food Service Iberia, empresa que comercialitza productes làctics i derivats adreçats al sector profes-
sional (principalment als segments d'Horeca, Botiga tradicional i Pastisseria), ha desenvolupat una campanya 
pionera en el sector de la pastisseria.

La campanya s’ha realitzat amb les quatre marques més importants de nata pasteuritzada del mercat: 
Président Profesional, El Castillo, Ram i Yosi, unes nates que, per les seves grans funcionalitats, el seu sabor 
fresc i natural i el seu excel·lent buquet,  són les escollides per la majoria dels grans pastissers.

En els darrers anys, la Pastisseria tradicional ha estat un dels segments que més ha patit la crisi econòmica. A 
més, els hàbits de consum dels clients finals han canviat   i s'ha perdut la tradició de continuar comprant a les 
pastisseries de barri de tota la vida.

El grup Lactalis, conscient d'aquesta situació, ha decidit donar suport  a les Pastisseries tradicionals, dissenyant 
una acció promocional per dinamitzar de nou el sector i involucrant-hi de manera activa les pastisseries i els 
seus clients.

Durant els mesos d’abril i maig, un alt nombre de pastisseries de Catalunya ha participat en la 1a edició de la 
promoció “La Pastisseria com la de sempre”, en la qual cadascuna havia de realitzar una elaboració utilitzant 
com a ingredient principal la Nata Pasteuritzada.
Per donar a conèixer aquestes elaboracions es va crear una web: www.lapastisseriacomladesempre.es, on es 
van publicar les fotos de totes les presentacions que van participar a la promoció i on els consumidors podien 
votar l’elaboració més apetitosa.

Una vegada finalitzada la campanya, Lactalis ha premiat la Pastisseria que ha obtingut un nombre més alt de 
vots a la web, i ha obtingut el premi la  Pastisseria Dani d’Artés.

Des de Lactalis volem agrair la col·laboració de les pastisseries que han fet possible aquesta primera edició.

Lactalis Food Service Iberia – Tel. 93 374 77 91

LA PASTISSERIA COM LA DE SEMPRE,
amb la millor nata fresca i natural

Entrega del premi a la Pastisseria Dani d’Artés

Falten 12 setmanes

Encetem avui aquest espai destinat a informar de les activitats que organitzen les Assemblees 
Territorials de l'ANC del Bages fins a les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre i contribuir així 
a reforçar l'històric procés cap a la independència que està vivint el nostre país. 
Estem oberts a escoltar tothom: manresa@assemblea.cat

AGENDA:

Avui dissabte dia 4 de juliol
Segona jornada de la consulta interna als membres de ple dret de l’Assemblea 
a ARTÉS: de 10 del matí a 2 de la tarda – Locals de la Cruïlla d’Entitats, al passeig Diagonal s/n.
a MANRESA: de 10 del matí a 2 de la tarda – Ateneu Les Bases, carrer Cintaires, 30-32

Dissabte dia 10 de juliol
a ARTÉS: Complex cultural Can Sitges, a 2/4 de 9 del vespre
27-S PER UN NOU PAÍS - Conferència a càrrec de Vicent Partal i presentació del seu darrer llibre, 
Desclassificat 9-N

Dissabte dia 11 de juliol
a MANRESA: plaça de Sant Domènec – De 7 de la tarda a 10 de la nit
“VIA LLIURE A LA SOLIDARITAT” – Gran festa solidària d’àmbit nacional organitzada per les 
Assemblees Territorials de l’ANC de la Catalunya Central:  Anoia, Bages, Berguedà, Moianès i 
Solsonès.
Intervenció de persones vinculades al món social i solidari, diverses actuacions i moltes sorpreses 
per a xics i grans (més detalls a l’espai de la propera setmana)

VOT EXTERIOR
Mobilitzem el vot exterior!
185.000 catalans que viuen i treballen a l'estranger podran votar el 27-S. 
El seu vot és MOLT IMPORTANT I NECESSARI.
MOBILITZEM-NOS! MOBILITZEM-LOS! votexterior.cat

CAMPANYA D’ESTIU DE L’ANC
Molt aviat començarà la campanya d’estiu de l’ANC a Manresa. 
Notareu un fort increment de la presència d’elements informatius als 
carrers i places de la ciutat per fer reflexionar la gent que els llegeixi. 
Aquesta presència s’anirà incrementant a mida que s'acosti el dia 27-S.

Independència o dependència. Tu decideixes.

ET MEREIXES LA INDEPENDÈNCIA!

comunicacio@catpress.cat - 05/07/2015 18:58 - 37.15.182.7
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ECONOMIA

ls grecs votaran demà
en referèndum si ac-
cepten les propostes de

la troica (la Unió Europea, el
Banc Central Europeu i el Fons
Monetari Internacional). Els
deutors es manifestaran sobre
el seu dret a continuar rebent fi-
nançament aliè, sense retornar
mai ni capital ni interessos. No
és una situació nova. El país
hel·lè, des de la seva indepen-
dència l’any 1822, s’ha declarat
en fallida un total de sis vegades
i, durant més de 90 anys de la
seva història moderna, ha estat
negociant la reducció del deu-
te. El saludable exercici demo-
cràtic del referèndum, però,
s'hauria d'estendre també a l'al-
tra part de la negociació. I no em
refereixo, ni de bon tros, a l’FMI,
aquest organisme internacio-
nal que defensa els interessos
de la gran banca mundial, es-
pecialment nord-americana, i
que faria bé de cessar les seves
operacions. Em refereixo als

ciutadans europeus que finan-
cem els polítics i la plutocràcia
grega. Ja en el seu moment, i
sense consultar-nos, els nostres
polítics van decidir convertir el
que era un deute bancari en
deute públic. És a dir, van res-
catar els seus bancs de la insol-
vència grega, a costa de carre-
gar amb més impostos, pre-
sents i futurs, els contribuents.
Els ciutadans espanyols hem
prestat 30.000 milions d'euros a
Grècia, per intermediació dels
polítics espanyols. Els francesos
55.000 milions i els alemanys
73.000. Ningú no ens ha dema-
nat en referèndum la nostra
opinió? No ens pregunten si vo-
lem recuperar els nostres di-
ners? S'ha de continuar finan-
çant ad infinitum les estructu-
res corruptes d'estats disfun-
cionals que malbaraten siste-
màticament els recursos? Tsi-
pras denuncia la interferència
de la UE en els assumptes in-
terns de Grècia, però la lectura
també es pot fer a l'inrevés. El
govern ultraesquerrà de Syriza
utilitza com a ostatge el poble
grec per tal de pressionar i con-

tinuar rebent indefinidament
subsidis crònics, sense haver
d'encarar mai les imprescindi-
bles reformes d'un Estat cor-
rupte i clientelar. Perquè, no ens
enganyem, com pot Grècia,
amb una renda per capita infe-
rior al 30% de la mitjana euro-
pea, gaudir d'una despesa so-
cial per habitant superior? Com
es poden mantenir estàndards
de país ric (38è en renda per ca-
pita d'un total de 200 països)
sense ser competitiu en res?
Només gràcies a les ajudes dels
socis europeus, els mateixos
que són tan menyspreats per
Syriza. Alguns influents econo-
mistes nord-americans, com
Paul Krugman i Joseph Stiglitz,
acèrrims partidaris de la inter-
venció pública i de les políti-
ques de despesa estatals, de-
manen votar no en el referèn-
dum i, si cal, sortir de l'euro. Per
a ells, la devaluació és sempre
una solució màgica per a tots els
mals. Sens dubte que el fracàs
de l'euro és cobdiciat pels EUA.
Seria, però, molt dolorós per a
Grècia i perillós per a la resta de
l'eurozona.

E

GRÈCIA

Jordi Franch
Professor de la FUB OPINIÓ

El proper curs que farà la Cam-
bra de Comerç de Manresa en el
marc del Programa Integral de
Qualificació i Ocupació (PICE)
s’adreçarà a joves que vulguin for-
mar-se per treballar al sector in-
dustrial de la comarca. La nova
proposta de la Cambra per a joves
sense feina ni estudis s’iniciarà el
21 de setembre i consisteix en un
programa formatiu que inclou
continguts generals en ocupabili-
tat i habilitats socials, TIC i anglès
i un curs específic de muntatge i re-
paració de sistemes pneumàtics i
hidràulics, béns d’equip i maqui-
nària industrial. Aquesta segona
part tindrà una durada de 90 ho-
res i anirà a càrrec del Centre de
Formació Pràctica.

El programa vol formar joves per
inserir-los laboralment en em-
preses de la comarca. Per aquest
motiu, els participants rebran
acompanyament personalitzat i
es fomentarà que tinguin contac-
te amb les empreses. Aquestes, a
més, gaudiran d’incentius per a la
contractació dels alumnes i tindran
a la seva disposició durant 4 me-
sos una borsa de treball amb tots
els participants.

Aquesta és la tercera acció for-
mativa de la Cambra de Comerç de
Manresa en el marc del Programa
Integral de Qualificació i Ocupació.
Les accions s’adrecen a joves d’en-
tre 16 i 24 anys sense feina i que no
estiguin rebent cap tipus de for-
mació. La formació que reben els
joves és gratuïta i enfocada a les ne-
cessitats de les empreses del ter-
ritori, amb l’objectiu de promou-
re la inserció laboral dels joves. El
programa preveu, al llarg dels seus
4 anys de durada, facilitar l’entra-
da al món del treball de prop de
350 joves de la comarca.

REDACCIÓ | MANRESA

La Cambra convoca un curs
per a joves sense feina
enfocat al sector industrial

La formació s’iniciarà el
21 de setembre i pretén
inserir 350 joves al llarg de
quatre anys
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L'Íbex va tancar la sessió ahir amb una retalla-
da del 0,61%, que va portar el selectiu a situar-
se en els 10.779,8 punts, afectada per les ban-
dades en les negociacions entre Grècia i els seus
socis i creditors. El selectiu registra la seva pit-
jor setmana des de començament d'any i acu-
mula una pèrdua del 5,2%.
Al llarg del dia, els diferents líders i institucions

europees van ser opinant sobre si els grecs han de
votar a favor del sí o del no, però mentrestant, el
principal selectiu espanyol es va decidir un dia més
i sense cap mena de dubte, per les pèrdues, que el
van situar en els 10.779,80 punts.
El debat sobre si els grecs acceptaran un rescat

sota les condicions dels creditors ha canviat el seu

sentit inicial i ara la consulta es planteja com un
plebiscit sobre la permanència del país a l'euro.
El primer ministre grec, Alexis Tsipras, va de-

clarar que guanyi l'opció que guanyi en el referèn-
dum de demà, dimarts hi haurà un compromís amb
els creditors i aquest compromís permetrà reobrir
els bancs.
Un altre focus de preocupació que es comença

a perfilar en l'horitzó és el tancament baixista de
les borses xineses, que ahir van acabar la seva ter-
cera setmana consecutiva de fortes caigudes, tot
i els esforços de les autoritats de Pequín per evi-
tar-ho.
A més, en aquesta sessió de trànsit i d'espera

incòmoda, l'Ibex no va comptar amb l'ajuda de Wall

Street, que va tancar per festiu.
En aquest context, al mercat de deute, la prima

de risc es col·locava en 143,9 punts bàsics, amb
la rendibilitat del bo a deu anys en el 2,237%. Men-
trestant, al mercat de divises, l'euro s'intercanvia-
va a 1,1098 dòlars.

Aena es va consolidar com el millor valor de
la jornada borsària espanyola, amb un avenç del
3,64% tot i la obligació imposada per la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de
rebaixar les taxes aeroportuàries en un 3,5%. Ga-
mesa (+ 1,11%), Ferrovial (+ 0,47%), Arcelor Mit-
tal (+ 0,33%) i OHL (+ 0,32%) el van acompanyar
en les pujades.

Per contra, Abengoa es va consolidar com el
fanalet vermell de la sessió, amb una caiguda del
2,74%, seguida d'Acerinox (-1,66%) i Grífols (-
1,58%).

L’Íbex tanca amb una retallada del 0,61%

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 1.850 0.00 2.120 1.450
CEVASA 105.000 0.00 129.417 93.794
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000
CLH S/D 39.150 -0.63 40.900 29.388
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 0.810 0.360
IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.480 1.200
INVERFIATC 0.420 0.00 0.428 0.204
LIBERTAS 7 2.010 -4.29 2.350 2.100
LIWE ESP. 11.000 0.00 11.000 10.000
MOLINS 9.070 0.00 11.000 7.203
U.EUROPEA I. 2.250 0.00 3.795 1.985
URBAR 0.480 0.00 0.620 0.390

Abengoa B 2,868 -2,75 2,962 2,832 21.651.043 4,567 0,869
Abertis 14,800 -0,17 14,940 14,765 20.817.751 16,866 12,565
Acerinox 12,110 -1,66 12,335 12,050 24.720.811 16,285 9,857
ACS 28,870 0,28 28,955 28,530 24.090.022 33,600 24,744
Aena 94,090 3,65 95,000 91,650 38.461.499 104,200 65,000
Amadeus 35,945 -0,73 36,795 35,670 47.490.084 42,835 24,984
ArcelorMittal 8,695 0,33 8,741 8,570 10.274.379 11,581 7,633
Banco Popular 4,285 0,12 4,314 4,224 43.052.437 5,160 3,512
Banco Sabadell 2,165 -0,51 2,182 2,150 36.336.691 2,384 1,769
Bankia 1,125 -1,40 1,143 1,118 21.262.599 1,550 1,050
Bankinter 6,688 -0,73 6,773 6,662 9.631.794 7,303 5,285
BBVA 8,837 -0,03 8,860 8,732167.701.774 9,772 7,109
Caixabank 4,187 -0,36 4,218 4,151 45.070.481 4,847 3,641
Dia 6,825 -0,66 6,890 6,785 13.178.796 7,697 4,479
Enagas 24,370 0,04 24,460 24,115 40.989.041 27,760 21,073
Endesa 17,015 -0,29 17,255 16,905 19.812.209 18,550 12,993
FCC 8,846 -1,14 8,968 8,780 7.675.143 13,475 8,513
Ferrovial 19,950 0,48 19,960 19,800 32.270.665 20,800 13,405

Gamesa 14,920 1,12 15,085 14,740 35.809.838 15,155 6,406

Gas Natural 19,900 -0,70 20,115 19,830 34.268.740 23,349 18,123

Grifols 36,265 -1,59 36,865 36,225 10.897.698 42,545 27,480

IAG 6,830 -0,73 6,966 6,820 21.785.744 8,560 3,850

Iberdrola 6,000 -0,25 6,090 5,965126.328.409 6,311 4,885

Inditex 28,835 -0,43 29,085 28,700 70.853.916 31,195 18,909

Indra 9,014 -0,29 9,092 8,940 10.855.532 12,689 7,460

Mapfre 3,047 -1,20 3,098 3,023 20.986.047 3,527 2,288

Mediaset 11,920 0,00 11,985 11,860 10.426.862 12,430 7,848

OHL 15,690 0,32 15,765 15,435 4.646.193 32,060 13,885

REC 70,540 -0,73 71,150 70,120 20.131.481 76,811 56,858

Repsol 15,995 -0,62 16,145 15,830 70.800.377 18,463 13,848

Sacyr 3,352 -0,97 3,394 3,325 14.185.660 4,625 2,581

Santander 6,315 -0,77 6,384 6,295242.011.339 7,456 5,529

T Reunidas 46,330 -0,95 47,000 46,115 8.670.601 47,965 32,713

Telefónica 12,790 -0,81 12,885 12,710135.408.578 13,580 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

Santander 6,364 6,315 -0,77 242.011.339

BBVA 8,840 8,837 -0,03 167.701.774

Telefónica 12,895 12,790 -0,81 135.408.578

Iberdrola 6,015 6,000 -0,25 126.328.409

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Gamesa 14,755 14,920 +1,12 35.809.838

Ferrovial 19,855 19,950 +0,48 32.270.665

ArcelorMittal 8,666 8,695 +0,33 10.274.379

OHL 15,640 15,690 +0,32 4.646.193

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Abengoa "B" 2,949 2,868 -2,75 21.651.043

Grifols 36,850 36,265 -1,59 10.897.698

BME 36,700 36,170 -1,44 6.062.786

Bankia 1,141 1,125 -1,40 21.262.599

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,109
0,712

1,045
136,105

Mibor 0,163
Euríbor 0,163

IRS 0,521
IRPH Conjunt Entitats 2,156

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1164,300
15,610

1168,250

15,640
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La Cambra convoca un curs per a joves sense
feina enfocat al sector industrial
La formació s'iniciarà el 21 de setembre i pretén inserir 350 joves al llarg de quatre anys

04.07.2015 | 07:35

REDACCIÓ | MANRESA El proper curs que farà la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del
Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) s'adreçarà a joves que vulguin formarse per
treballar al sector industrial de la comarca. La nova proposta de la Cambra per a joves sense feina ni
estudis s'iniciarà el 21 de setembre i consisteix en un programa formatiu que inclou continguts
generals en ocupabilitat i habilitats socials, TIC i anglès i un curs específic de muntatge i reparació de
sistemes pneumàtics i hidràulics, béns d'equip i maquinària industrial. Aquesta segona part tindrà una
durada de 90 hores i anirà a càrrec del Centre de Formació Pràctica.
El programa vol formar joves per inserirlos laboralment en empreses de la comarca. Per aquest motiu,
els participants rebran acompanyament personalitzat i es fomentarà que tinguin contacte amb les
empreses. Aquestes, a més, gaudiran d'incentius per a la contractació dels alumnes i tindran a la seva
disposició durant 4 mesos una borsa de treball amb tots els participants.
Aquesta és la tercera acció formativa de la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del Programa
Integral de Qualificació i Ocupació. Les accions s'adrecen a joves d'entre 16 i 24 anys sense feina i
que no estiguin rebent cap tipus de formació. La formació que reben els joves és gratuïta i enfocada a
les necessitats de les empreses del territori, amb l'objectiu de promoure la inserció laboral dels joves.
El programa preveu, al llarg dels seus 4 anys de durada, facilitar l'entrada al món del treball de prop de
350 joves de la comarca.
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Isahac Ponsa i Felip Esteban, al taller de Santpedor.
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Oposició comercial que el Carrefour pugui
incorporar unes grans galeries
La UBIC i la Cambra presentaran al·legacions al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

05.07.2015 | 07:37

FRANCESC GALINDO | MANRESA Un aspecte destacat de les al·legacions al Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Manresa que estan preparant la Cambra de Comerç i Unió de
Botiguers i Comerciants és la seva oposició que el nou marc urbanístic faciliti a Carrefour obrir unes
grans galeries comercials al costat de l'hipermercat del sector dels Trullols.

El president de la UBIC, Jaume Pont, assegura que si el Carrefour vol ampliar la superfície
d'hipermercat "no afectaria gaire, però si el que pretén és fer unes grans galeries comercials aquí sí
que hi hauria un perjudici per al comerç del centre". Pont creu que aquest tema afecta directament el
model que es vol per a Manresa i no només en l'àmbit comercial sinó de vida ciutadana.

Alerta que no és el mateix un model de botigues petites cèntriques especialitzades que facin ciutat i
creïn ambient que una gran concentració comercial a l'extraradi, molt ben comunicada, amb abundant
aparcament gratuït i que frueixi d'unes condicions que fins i tot facin plantejarse a firmes implantades
al centre de la ciutat si seria millor marxar als afores. La conseqüència seria "anar desertitzant el
centre".

Un limón así…
No puede beberse de cualquier
manera. ¡Descubre por qué!
www.schweppes.es/limon

Universidad UAX
¿Te gustaría estudiar en la UAX?
Abierto el proceso de admisión.
www.uax.es/Más_Información

Nuevo Fiat 500X
Desde 13.500€ y 4 años de
garantía
www.fiat.es
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Manresa
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La sèrie que signa cada estiu l'historiador manresà a
Regió7 arriba enguany a la desena edició

La festa de l´orgull gai fa sentir
la crida per la igualtat al centre
de Manresa
La desfilada de l'Associació Manresa
LGTB va tenir la presència de
membres de la sectorial de...

Clouen amb una alta
participació als actes de la
Balconada
Els infants i la gent gran van poder
gaudir de les festes

Cent persones assisteixen a l
´inici de les festes del Guix
Valentía Junyent, alcalde de Manresa,
va realitzar el pregó

Cartellera de cine
Bages Centre
Consulta les pel·lícules i els horaris que
es projecten a Manresa.
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