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Manresa lidera la formació i
l'ocupació qualificada industrial
El projecte Ocupació al Bages Industrial està finançat per la Diputació de Barcelona

L'Ajuntament de Manresa ha signat un conveni per posar en marxa el projecte Ocupació al Bages
Industrial, un pla de desenvolupament local amb finançament públic-privat per a l'impuls de la
indústria metal·lúrgica i/o auxiliar d'automoció en la comarca del Bages. El projecte compta amb
la col·laboració de diversos ajuntaments, entitats empresarials i centres de formació de la comarca,
i amb el finançament de la Diputació de Barcelona.

La presentació del projecte i la signatura del conveni s'ha fet aquest matí a les instal·lacions del
Centre de Formació Pràctica amb la participació del vicepresident segon de la Diputació de Barcelona,
Marc Castells; de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; del president del Consell Comarcal del
Bages, Agustí Comas; del president de la Fundació Lacetània i president de la Cambra de Comerç i
Indústria del Bages, Pere Casals i del president de la Patronal Metal·lúrgica del Bages, Xavier
Perramon.

El conveni ha estat signat també pels alcaldes Ferran Estruch (Cardona); David Saldoni
(Sallent); Joan Carles Batanés (Sant Fruitós); Gil Ariso (Sant Joan de Vilatorrada); Albert Miralda
(Sant Salvador de Guardiola) i Montserrat Badia (Castellbell i el Vilar). Per part de l'EPSEM-UPC
ha signat Rosa Argelaguer i per part de Pimec Catalunya Central. Esteve Pintó. No han signat però
han assistit en qualitat de municipis col·laboradors: el Pont de Vilomara i Rocafort -amb l'alcalde
Cecilio Rodríguez-, un regidor de Sant Vicenç de Castellet en substitució de l'alcalde Joan Torres
així com altres representants dels municipis participants.

Durant l'acte de presentació, Marc Castells ha valorat la importància d'aquest projecte per impulsar
"els serveis de qualitat que dóna la industria del territori" i el paper de la Diputació de Barcelona "en
abocar benzina i recursos per treballar conjuntament amb les institucions privades i els
ajuntaments a l'hora de donar resposta a les inquietuds dels sectors industrials". El vicepresident
ha afirmat que el projecte té un triple compromís "amb les persones en situació de vulnerabilitat,
amb el món empresarial i amb el món local".

Al seu torn, Valentí Junyent ha posat en valor del treball que desenvolupa al Centre de Formació
Pràctica que "potser no l'hem sabut vendre com caldria, però que és molt determinant a l'hora de
fer una formació adequada a les necessitats de les empreses del territori". L'alcalde ha remarcat
novament els avantatges d'un projecte que "reforça la col·laboració entre entitats públiques i
privades" i ha afegit la necessitat de "valorar com cal el personal tècnic que hi treballa en aquests
projectes".

Per la seva part, Comas, Perramon i Casals s'han felicitat de poder tirar endavant aquest conveni
d'un projecte que permet dotar a les empreses de personal amb una formació qualificada, per
ajudar al teixit industrial a avançar en la seva competitivitat i internacionalització i amb voluntat que
el projecte Ocupació al Bages Industrial sigui un primer pas que tingui continuïtat en el futur. 

Promoure la inserció laboral

El programa s'adreça a persones desocupades que volen desenvolupar la seva trajectòria
professional en l'àmbit industrial, i a empreses del sector industrial amb almenys un centre de
treball a la comarca del Bages.

Ocupació al Bages Industrial té com a objectiu promoure la inserció laboral en sectors d'activitat
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industrial amb un fort arrelament local, potencialment generadors d'ocupació, amb una alta
competitivitat i amb capacitat exportadora, que es trobin ubicats en un sistema productiu local.

Així, a la comarca del Bages, i sota el lideratge de l'Ajuntament de Manresa i la Patronal
Metal·lúrgica del Bages, s'ha definit un pla comú en el que també hi participen el Consell
Comarcal i els següents ajuntaments: Cardona, Solsona, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor,
Sant Fruitós de Bages, Artés, Castellbell i el Vilar, Sallent, Sant Salvador de Guardiola, Navarcles,
El Pont de Vilomara i Rocafort, i Sant Vicenç de Castellet.

També hi intervenen la Fundació Lacetània, EPSEM-UPC, PIMEC i la Cambra de Comerç i
Indústria de Manresa.

Funcions de cada actor

L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO), assumirà la
coordinació i la gestió del projecte. La difusió de les accions, l'orientació dels participants i la
prospecció, anirà a càrrec dels ajuntaments implicats, coordinats pel Consell Comarcal del Bages.
Per la seva banda, la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, CIO Manresa, PIMEC, el
Consell Comarcal i la Patronal Metal·lúrgica realitzaran el diagnosi de la situació empresarial.

Els tres eixos d'actuació

El projecte Ocupació al Bages Industrial es basa en tres eixos d'actuació: qualificació professional,
millora de la competitivitat empresarial i concertació institucional.

El primer, les accions de formació, persegueix la formació d'alta qualitat en les àrees més
demandades per les empreses del sector. La qualificació laboral es realitza seguint el model dual,
mitjançant el qual l'adquisició de coneixements passarà per la integració de l'alumne en la dinàmica de
l'empresa.

És previst que es creïn al voltant de 120 places de formació, 20 per cadascun dels sis cursos
programats. Les accions de formació aniran a càrrec dela Cambrade Comerç, UPC i el Centre de
Formació Pràctica Lacetània.

Els cursos programats seran els següents:

- Curs base per operaris - operacions auxiliars de fabricació mecànica (440h). Temari introductori
basat en com es treballa en com funciona una cadena de producció, la planificació d'estocs i els
magatzems, la qualitat i les ISO, la seguretat laboral i la necessitats de polivalència
- Curs per operaris qualificats amb CAD-CAM (200h), per aprofundir en la mecanització fent ús de
màquines amb programació de control numèric.
- Curs de verificació tridimensional (40h), per aprendre els fonaments bàsics de la mesura en 3
dimensions i l'ús dels principals programes de mesura.
- Curs per disseny de 3D (350h), per aprendre a dissenyar en 3D (Catia, Solidworks, NX...)
- Curs/os per qualificar personal administratiu en temes de comerç internacional (100h)
- Curs sobre direcció industrial (sobre unes 400h): curs introductori per aturats amb perfil tècnic o
antics càrrecs intermitjos que els permeti adquirir competències per gestionar i dirigir un
departament o uns processos d'una indústria. Temari:

- Direcció i quadre de comandant a les empreses industrials
- Disseny i desenvolupament de productes i processos; organització de plantes industrials
- Cadenes de subministres. Logística. Aprovisionament i distribució. Outsourcing.
- Internacionalització de la producció industrial
- Manteniment industrial
- Gestió de la qualitat. Millora contínua als processos industrials. Innovació. Resolució de problemes
- Projectes industrials. Serveis industrials
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- Gestió i lideratge dels recursos humans a l'empresa industrial.
- La Responsabilitat Social Corporativa
- Economia i finances a l'empresa industrial. Costos, inversions i finançament
- Marketing industrial

Millora de la competitivitat empresarial

El segon eix del projecte es recolza en la millora de la competitivitat empresarial mitjançant les
següents accions:

- Recerca de personal qualificat i adequat a les necessitats de les empreses del sector.
- Creació d'una borsa de treball específica del sector industrial de la metal·lúrgica per agilitzar i
flexibilitzar la intermediació laboral.
- Creació d'ajuts econòmics específics a la contractació en el marc del programa.
- Promoció de la recerca i la innovació donant suport a la realització de mestratges industrials de
R+D.

Concertació institucional, el tercer pilar

El tercer pilar consisteix en la concertació institucional, cercant la participació del màxim nombre de
representants institucionals, territorials i sectorials, per treballar per un objectiu comú. Es
realitzaran les següents accions:

- Participació en estudis d'àmbit sectorial i territorial sobre necessitats de formació, estratègies
d'internacionalització i competències professionals més sol·licitades.
- Foment de la retenció del talent a les empreses.
- Donant suport a un estudiant en un projecte de R+D.
- Creació d'una comissió tècnica de seguiment del projecte.
- Participació en el disseny de contingut de les accions formatives.
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L'Ajuntament de Manresa lidera un projecte per incentivar la
formació i l'ocupació qualificada industrial al Bages
El projecte compta amb la col·laboració de diversos ajuntaments, entitats empresarials i
centres de formació de la comarca, i amb el finançament de la Diputació de Barcelona.
De: Redacció  

A la presentació del projecte Ocupació al Bages Industrial. Foto: Aj. Manresa

L’Ajuntament de Manresa ha signat un conveni per posar en marxa el projecte Ocupació
al Bages Industrial, un pla de desenvolupament local amb finançament públicprivat per
a l’impuls de la indústria metal·lúrgica i/o auxiliar d’automoció en la comarca del Bages.
El projecte compta amb la col·laboració de diversos ajuntaments, entitats empresarials i
centres de formació de la comarca, i amb el finançament de la Diputació de Barcelona.

La  presentació  del  projecte  i  la  signatura  del  conveni  s’ha  fet  aquest  matí  a  les
instal·lacions  del  Centre  de  Formació  Pràctica  amb  la  participació  del  vicepresident
segon  de  la  Diputació  de  Barcelona,  Marc  Castells;  de  l’alcalde  de  Manresa,  Valentí
Junyent; del president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas; del president de
la  Fundació  Lacetània  i  president  dela Cambra  de Comerç  i  Indústria  del  Bages,  Pere
Casals i del president dela Patronal Metal·lúrgica del Bages, Xavier Perramon.

El conveni ha estat signat també pels alcaldes Ferran Estruch (Cardona); David Saldoni
(Sallent);  Joan  Carles  Batanés  (Sant  Fruitós);  Gil  Ariso  (Sant  Joan  de  Vilatorrada);
Albert Miralda  (Sant Salvador de Guardiola)  i Montserrat Badia  (Castellbell  i  el Vilar).
Per  part  de  l’EPSEMUPC  ha  signat  Rosa  Argelaguer  i  per  part  de  Pimec  Catalunya
Central.  Esteve  Pintó.  No  han  signat  però  han  assistit  en  qualitat  de  municipis
col·laboradors:  el  Pont  de  Vilomara    i  Rocafort  –amb  l’alcalde  Cecilio  Rodríguez,  un
regidor  de  Sant  Vicenç  de  Castellet  en  substitució  de  l’alcalde  Joan  Torres  així  com
altres representants dels municipis participants.

Durant  l’acte de presentació, Marc Castells ha valorat  la  importància d’aquest projecte
per impulsar “els serveis de qualitat que dóna la industria del territori”  i el paper de la
Diputació de Barcelona  “en abocar benzina  i  recursos per  treballar  conjuntament amb
les  institucions privades  i els ajuntaments a  l’hora de donar  resposta a  les  inquietuds
dels  sectors  industrials”.  El  vicepresident  ha  afirmat  que  el  projecte  té  un  triple
compromí  “amb  les  persones  en  situació  de  vulnerabilitat,  amb  el món  empresarial  i
amb el món local”.

Al seu torn, Valentí Junyent ha posat en valor del treball que desenvolupa al Centre de
Formació  Pràctica  que  “potser  no  l’hem  sabut  vendre  com  caldria,  però  que  és  molt
determinant a l’hora de fer una formació adequada a les necessitats de les empreses del
territori”. L’alcalde ha remarcat novament els avantatges d’un projecte que “reforça  la
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col·laboració entre entitats públiques i privades” i ha afegit la necessitat de “valorar com
cal el personal tècnic que hi treballa en aquests projectes”.

Per la seva part, Comas, Perramon i Casals s’han felicitat de poder tirar endavant aquest
conveni d'un projecte que permet dotar a les empreses de personal amb una formació
qualificada,  per  ajudar  al  teixit  industrial  a  avançar  en  la  seva  competitivitat  i
internacionalització i amb voluntat que el projecte Ocupació al Bages Industril sigui un
primer pas que tingui continuïtat en el futur.  

Promoure la inserció laboral

El programa s’adreça a persones desocupades que volen desenvolupar la seva trajectòria
professional  en  l’àmbit  industrial,  i  a  empreses  del  sector  industrial  amb  almenys  un
centre de treball a la comarca del Bages.

Ocupació al Bages Industrial  té com a objectiu promoure  la  inserció  laboral en sectors
d’activitat industrial amb un fort arrelament local, potencialment generadors d’ocupació,
amb una alta competitivitat  i amb capacitat exportadora, que es  trobin ubicats en un
sistema productiu local.

Així, a la comarca del Bages, i sota el lideratge de l’Ajuntament de Manresa i la Patronal
Metal·lúrgica  del  Bages,  s’ha  definit  un  pla  comú  en  el  que  també  hi  participen  el
Consell  Comarcal  i  els  següents  ajuntaments:  Cardona,  Solsona,  Sant  Joan  de
Vilatorrada, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Artés, Castellbell i el Vilar, Sallent, Sant
Salvador  de  Guardiola,  Navarcles,  El  Pont  de  Vilomara  i  Rocafort,  i  Sant  Vicenç  de
Castellet.

També hi intervenenl a Fundació Lacetània, EPSEMUPC, PIMEC i la Cambra de Comerç i
Indústria de Manresa.

Funcions de cada actor

L’Ajuntament  de  Manresa,  a  través  del  Centre  d’Iniciatives  per  l’Ocupació  (CIO),
assumirà la coordinació i la gestió del projecte. La difusió de les accions, l’orientació dels
participants  i  la  prospecció,  anirà  a  càrrec  dels  ajuntaments  implicats,  coordinats  pel
Consell  Comarcal  del  Bages.  Per  la  seva  banda,  la  Cambra  de  Comerç  i  Indústria  de
Manresa, CIO Manresa, PIMEC, el Consell Comarcal i la Patronal Metal·lúrgica realitzaran
el diagnosi de la situació empresarial.

Els tres eixos d’actuació

El  projecte  Ocupació  al  Bages  Industrial  es  basa  en  tres  eixos  d’actuació:  qualificació
professional, millora de la competitivitat empresarial i concertació institucional.

El  primer,  les  accions  de  formació,  persegueix  la  formació  d'alta  qualitat  en  les  àrees
més demandades per les empreses del sector. La qualificació laboral es realitza seguint
el model dual, mitjançant el qual l’adquisició de coneixements passarà per la integració
de l’alumne en la dinàmica de l’empresa.

És previst que es creïn al voltant de 120 places de formació, 20 per cadascun dels sis
cursos programats. Les accions de formació aniran a càrrec dela Cambrade Comerç, UPC
i el Centre de Formació Pràctica Lacetània.

Els cursos programats seran els següents:

 

Curs  base  per  operaris    operacions  auxiliars  de  fabricació  mecànica  (440h).
Temari  introductori  basat  en  com  es  treballa  en  com  funciona  una  cadena  de
producció,  la  planificació  d'estocs  i  els  magatzems,  la  qualitat  i  les  ISO,  la
seguretat laboral i la necessitats de polivalència

Curs  per  operaris  qualificats  amb  CADCAM  (200h),  per  aprofundir  en  la
mecanització fent ús de màquines amb programació de control numèric.

Curs de verificació tridimensional (40h), per aprendre els  fonaments bàsics de  la
mesura en 3 dimensions i l’ús dels principals programes de mesura.

Curs  per  disseny  de  3D  (350h),  per  aprendre  a  dissenyar  en  3D  (Catia,
Solidworks, NX...)

Curs/os  per  qualificar  personal  administratiu  en  temes  de  comerç  internacional
(100h)

Curs sobre direcció industrial (sobre unes 400h): curs introductori per aturats amb
perfil tècnic o antics càrrecs intermitjos que els permeti adquirir competències per
gestionar i dirigir un departament o uns processos d'una indústria. Temari:

◦      Direcció i quadre de comandant a les empreses industrials

◦             Disseny  i  desenvolupament  de  productes  i  processos;  organització  de  plantes
industrials

◦      Cadenes de subministres. Logística. Aprovisionament i distribució. Outsourcing.

◦      Internacionalització de la producció industrial

◦      Manteniment industrial

◦      Gestió de la qualitat. Millora contínua als processos industrials. Innovació. Resolució
de problemes

◦      Projectes industrials. Serveis industrials

◦      Gestió i lideratge dels recursos humans a l'empresa industrial.
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◦     La Responsabilitat Social Corporativa

◦      Economia i finances a l'empresa industrial. Costos, inversions i finançament

◦      Marketing industrial

Millora de la competitivitat empresarial

El  segon  eix  del  projecte  es  recolza  en  la  millora  de  la  competitivitat  empresarial
mitjançant les següents accions:

* Recerca de personal qualificat i adequat a les necessitats de les empreses del sector.

* Creació d’una borsa de treball específica del sector  industrial de  la metal·lúrgica per
agilitzar i flexibilitzar la intermediació laboral.

* Creació d’ajuts econòmics específics a la contractació en el marc del programa.

*  Promoció  de  la  recerca  i  la  innovació  donant  suport  a  la  realització  de  mestratges
industrials de R+D.

Concertació institucional, el tercer pilar

El tercer pilar consisteix en la concertació institucional, cercant la participació del màxim
nombre  de  representants  institucionals,  territorials  i  sectorials,  per  treballar  per  un
objectiu comú. Es realitzaran les següents accions:

*  Participació  en  estudis  d’àmbit  sectorial  i  territorial  sobre  necessitats  de  formació,
estratègies d'internacionalització i competències professionals més sol·licitades.

* Foment de la retenció del talent a les empreses.

* Donant suport a un estudiant en un projecte de R+D.

* Creació d’una comissió tècnica de seguiment del projecte.

* Participació en el disseny de contingut de les accions formatives.
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ECONOMIA

 L'economia russa es
contraurà més del previst el
2015, va anunciar Aleksei
Uliukàiev, ministre d'Economia
rus. «Amb vista a aquest any
hem revisat de nou a pitjor el
pronòstic del 3,3%».

3,3%
LA CIUTATLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
L’ECONOMIA RUSSA
RETROCEDIRÀ MÉS

DEL PREVIST

 Les exportacions catalanes
d'alta tecnologia han
augmentat el 9,1 % interanual
durant el segon trimestre del
2015, amb relació al mateix
període de l'any anterior,
segons dades de l’Idescat.

9,1%
D’AUGMENT DE LES

EXPORTACIONS
CATALANES D’ALTA

TECNOLOGIA

 L'activitat de creuers a la
capital catalana genera una
facturació de 796 milions
d'euros i aporta 413,2 milions
anuals al PIB català, segons un
estudi encarregat pel Port a la
Universitat de Barcelona.

BCN
ELS CREUERS

GENEREN 796
MILIONS D’EUROS

FORMACIÓ Un total de 12 ajuntaments del Bages i el de Solsona, amb el suport de la Diputació i el Consell
Comarcal, posen en marxa un programa que pretén formar en àmbits específics dels sector metal·lúrgic un total
de 120 persones. A més, es vol millorar la competitivitat empresarial i la col·laboració público-privada

4

Un total de 120 treballadors re-
bran formació específica per al
sector metal·lúrgic en el marc del
projecte Ocupació Bages Indus-
trial. Els seus objectius són mi-
llorar la inserció laboral de per-
sones en situació d’atur a més de
millorar la competitivitat empre-
sarial, i també es busca la con-
certació institucional.

Es tracta d’un programa liderat
per l’Ajuntament de Manresa en el
qual també participen 11 ajunta-
ments més del Bages i el de Sol-
sona, la Diputació, el Consell Co-
marcal, la Cambra de Comerç, Pi-
mec i la Patronal Metal·lúrgica. El
pressupost total del programa és
de 323.980 euros, dels quals
241.980 els aporta la Diputació i
82.000 els aporten els diferents
consistoris i el Consell Comarcal.

La Cambra de Comerç de Man-
resa, el CIO de Manresa, Pimec, el
Consell Comarcal i la Patronal
Metal·lúrgica faran una diagnosi de
la situació empresarial, mentre
que la formació anirà a càrrec de
la Fundació Lacetània, la Cambra
de Comerç i la UPC. En total es fa-
ran 6 cursos de 20 places cadascun.
Estaran especialitzats en opera-
cions auxiliars de fabricació me-
cànica, mecanització amb CNC,
verificació tridimensional, dis-
seny de 3D, organització industrial,
i administratiu en temes de comerç
internacional. La formació es farà
seguint el model dual en el qual

l’adquisició de coneixements pas-
sarà per la integració de l’alumne
a l’empresa.

En la presentació del programa,
el vicepresident segon de la Di-
putació i alcalde d’Igualada, Marc
Castells, va destacar la importàn-
cia de la formació perquè malgrat
les xifres d’atur «hi ha llocs de tre-
ball que no es poden cobrir». Tam-
bé va destacar que s’ha aconseguit
«vèncer la idea que el nostre país
havia de ser de serveis». Segons ell,
qui deia això «s’equivocava» per-
què «quan hi ha indústria, hi ha
serveis de qualitat».

L'alcalde de Manresa, Valentí Ju-

nyent, va destacar que «s'ha d'in-
vertir en innovació i qualitat per
donar continuïtat al projecte» i va
posar l’èmfasi en el fet que les
empreses han de ser més compe-
titives per «evitar que es desloca-
litzi més l'activitat industrial».

El president de la Cambra de
Comerç, Pere Casals, va posar en
relleu que entre els objectius hi ha
incentivar la internacionalització
perquè les empreses puguin «am-
pliar les seves oportunitats». I va
afegir que és un projecte que «pot
donar respostes immediates» a
les necessitats del sector empre-
sarial.

Agustí Comas, president del
Consell Comarcal, va afirmar que
«s’han detectat les necessitats for-
matives de les empreses» i espera
que no sigui «una trobada puntu-
al» entre el sector empresarial i les
institucions. El president de la Pa-
tronal Metal·lúrgica del Bages, Xa-
vier Perramon, també va demanar
que el projecte tingui continuïtat
en els propers anys. Els ajunta-
ments participants són Cardona,
Solsona, Manresa, Sant Joan, Sant-
pedor, Sant Fruitós, Artés, Cas-
tellbell, Sallent, Sant Salvador de
Guardiola, Navarcles, el Pont de Vi-
lomara i Sant Vicenç.

ROGER JUNYENT | MANRESA

Ajuntaments del Bages impulsen un pla per
formar 120 treballadors per a la indústria

El programa, dotat amb 323.980 euros, té el suport de Diputació, Consell, Cambra i centres formatius

La companyia automobilística
Seat destinarà 3.300 milions d'eu-
ros a la seva planta de Martorell en
el període 2015-2019 per millorar
equips, instal·lacions i impulsar la
R+D, dels quals una gran part ani-
ran a parar al desenvolupament de
quatre nous models que la marca
llançarà en els dos pròxims anys.

El president de Seat, Jürgen

Stackmann, i el vicepresident
mundial de compres del Grup
Volkswagen, Francisco Javier Gar-
cía Sanz, van explicar aquests
plans al president del Govern,
Mariano Rajoy, durant la primera
visita que aquest va fer ahir a la fà-
brica de la companyia, filial de
Volkswagen. Aquests 3.300 mi-
lions d'euros suposen el 80 % de la
inversió total de 4.200 milions que

el Grup Volkswagen va anunciar el
maig passat que destinaria a les se-
ves plantes de Martorell i Navarra
en el període 2015-219.

D’altra banda, els sindicats del
comitè de Seat (UGT, CCOO i
CGT) van denunciar «la utilització
política» de la inversió a Seat per
part del govern del PP «robant el
mèrit d’aquest fet al conjunt dels
treballadors» de l’empresa.

EFE/REDACCIÓ | MARTORELL

Seat invertirà 3.300 milions a la
planta de Martorell en quatre anys

Els representants de les institucions i entitats que participen en el programa que es va presentar ahir

ROGER JUNYENT

Rajoy amb el president de Seat, Jürgen Stackmann

SUSANNA SÁEZ/EFE

La Fundació CTM-Centre Tec-
nològic de Manresa, membre
d’Eurecat, ha participat en un pro-
jecte consorciat en el qual s’ha dis-
senyat i construït una màquina de
laboratori per a pultrusió (procés
en què els fils de reforç impregnats
amb resina són tibats a través d’un
motllo calent per crear un perfil,
com en l’extrusió) que ha permès
fabricar compòsits inèdits, de ma-
triu i fibres termoplàstiques, ano-
menats Self Reinforced Polymers,
que podrien competir amb altres
termoplàstics, sense deixar de ser
reciclables.

El projecte ha ajuntat CTM-Eu-
recat i les empreses Mapro, Polisilk,
Tadipol i Iberpotash. Per a Mapro,
que tenia com a objectiu constru-
ir màquines per al sector de fabri-
cació de compòsits, un dels resul-
tats és que ara té una màquina ins-
trumentada de pultrusió que pot
escalar per a clients. Per la seva
banda, Polisilk ha fabricat un nou
compòsit termoplàstic reciclable
i autoreforçat, que li permetrà
obrir nous mercats. Així mateix, Ta-
dipol volia trobar nous mercats i en
el projecte ha pogut treballar amb
una empresa minera per demos-
trar-li les diferents opcions d’es-
tructures amb perfils de pultrusió
que es poden arribar a construir.
Finalment, Iberpotash tenia com
a objectiu trobar un material re-
sistent a la sal potàssica que per-
metés alleugerir les estructures
sense perdre resistència i, al mateix
temps, reduir els costos de man-
teniment. Amb el projecte s’han
quantificat els avantatges de fer
servir perfils de pultrusió de fibra
de vidre i resina termoestable. 

REDACCIÓ | MANRESA

El CTM participa
en un projecte de
fabricació de
compòsit inèdit
reciclable
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La fotografia mostra com un grup de persones adopta la mateixa postura del nen sirià de tres anys que es va trobar, ja sense vida, en una platja
de Turquia, en senyal de suport als refugiats sirians. Aquesta manifestació, a Rabat, va ser absolutament pacífica


La imatge FOTOGRAFIA DE EFE/ST

El poble marroquí, en suport als refugiats procedents de Síria

a marxa de la regidora de Man-
resa Olga Sánchez i de 35 mili-
tants locals més d’UDC és el
penúltim capítol de l’esquinça-

ment d’un partit que ha estat un dels pilars
de la Catalunya de govern més recent.
Avui, UDC es baralla a les enquestes per
obtenir representació al mateix Parlament
que fins fa quatre dies ha presidit sovint.
Sorprèn, però, de l’esmicolament d’Unió el

fet que els que fins fa no res n’han estat co-
religionaris es descobreixin ara les seves
tendències, febleses, servituds o tics polí-
tics. Sánchez es queixa de l’«espanyolis-
me» d’un partit en què ha militat fins que
una bona part ha decidit marxar-ne per la
insostenibilitat lleugeresa del ser (d’Unió).
Miquel Davins, que resta a la nau a Manre-
sa de Duran i Espadaler, respon que d’es-
panyolisme res. A Manresa, com en altres

ciutats, uns i altres fan ara públiques des-
avinences que no són una pura bagatel·la
programàtica en un partit com Unió, que
sempre, com a mínim, ha militat en el ca-
talanisme, sinó el moll de l’os de la militàn-
cia política: «tu de què vas?, de qui ets?,
què penses?, quin futur vols?». Durant els
anys anteriors (dècades, potser en alguns
casos), els que han estat companys de files
s’han desconegut molt els uns als altres o
bé han fet veure que no veien tendències,
febleses, servituds o tics irritants en la mi-
rada de l’altre. O potser és que fins ara nin-
gú no s’havia fet les preguntes adequades i,
de cop, els exigeixen respondre: «i tu què,
et quedes o t’obres?»

L

Carles Blaya
PER L’ESTIL

carlesblaya@regio7.cat

DEURES BEN APRESOS
Ahir es va presentar un pla
de formació que posen en

marxa dotze ajuntaments del Ba-

ges i el de Solsona, amb el suport
de la Diputació i Consell Comarcal,
Cambra i centres formatius adre-
çat al sector metal·lúrgic. En la pre-
sentació, el vicepresident segon
de la Diputació i alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, va posar «deu-

res als alcaldes». Un deures que
consisteixen a «apretar» la Dipu-
tació. Els assistents a la taula no
van dubtar a assegurar que això
d’«apretar» l’administració ja és
una feina d’aquelles que fan tot
sovint... quan busquen recursos.

EL DOBLE DE FEINA
I a l’hora de firmar el conve-
ni del pla de formació al-

guns van tenir doble de feina.
Com Pere Casals, que signava com
a president de la Fundació Lacetà-
nia i de la Cambra de Comerç.





AVUI TOCA

Enric
Badia

Trobar o perdre

enricbadia@regio7.cat

vostè de què parla
quan es refereix a un
dia com el d’ahir: ma-
rededéus trobades o

marededéus perdudes? Una bana-
litat? Sí, de ben segur, com banals
són tantes coses que passen durant
un dia i com insignificants podrien
ser  tantes paraules. No és més 
menyspreable la petició del PP a la
Junta Electoral perquè no permeti
que TV3 retransmeti un esdeveni-
ment com la mobilització de la
Diada? No hauria de ser més irre-
llevant la sortida de to del ministre
de Defensa que fa advertiments so-
bre l’ús de les forces armades espa-
nyoles durant la Diada? Per no par-
lar de totes aquestes coses, o per-
què totes aquestes coses no ens fa-
cin parlar, parlo del perdre i el tro-
bar. Una anàlisi de tallat de després
de dinar  exposaria que si una
imatge ha estat perduda implorem
des de l’esperit negatiu, mentre
que, si parlem de trobada, ho fem
des del cantó positiu. Jo, de troba-
des. Que de perduts ja n’hi ha prou!

I

Les dues ànimes d’Unió

TELÈFON: 93 877 22 33

FAX: 93 874 03 52

DIMECRES, 9 DE SETEMBRE DEL 2015

ADREÇA ELECTRÒNICA: regio7@regio7.cat

SEU SOCIAL

Sant Antoni Maria Claret, 32 
08243. Manresa

L’estirabot

«Les Forces Armades
compleixen i 
faran complir de
manera estricta la
Constitució».
Amenaça d’un ministre

que veu un problema en el fet
democràtic d’unes eleccions, les del 27-S

PEDRO MORENÉS
MINISTRE DE DEFENSA

Fil per randa

comunicacio@catpress.cat - 09/09/2015 08:03 - 178.23.208.155
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Ajuntaments del Bages impulsen un pla per
formar 120 treballadors per a la indústria
El programa, dotat amb 323.980 euros, té el suport de Diputació, Consell, Cambra i centres formatius

09.09.2015 | 09:36

ROGER JUNYENT | MANRESA Un total de 120
treballadors rebran formació específica per al
sector metal·lúrgic en el marc del projecte
Ocupació Bages Industrial. Els seus objectius són
millorar la inserció laboral de persones en situació
d'atur a més de millorar la competitivitat
empresarial, i també es busca la concertació
institucional.

Es tracta d'un programa liderat per l'Ajuntament
de Manresa en el qual també participen 11
ajuntaments més del Bages i el de Solsona, la Diputació, el Consell Comarcal, la Cambra de Comerç,
Pimec i la Patronal Metal·lúrgica. El pressupost total del programa és de 323.980 euros, dels quals
241.980 els aporta la Diputació i 82.000 els aporten els diferents consistoris i el Consell Comarcal.

La Cambra de Comerç de Manresa, el CIO de Manresa, Pimec, el Consell Comarcal i la Patronal
Metal·lúrgica faran una diagnosi de la situació empresarial, mentre que la formació anirà a càrrec de la
Fundació Lacetània, la Cambra de Comerç i la UPC. En total es faran 6 cursos de 20 places cadascun.
Estaran especialitzats en operacions auxiliars de fabricació mecànica, mecanització amb CNC,
verificació tridimensional, dis-seny de 3D, organització industrial, i administratiu en temes de comerç
internacional. La formació es farà seguint el model dual en el qual l'adquisició de coneixements passarà
per la integració de l'alumne a l'empresa.

Oferta Opel Astra

Completamente equipado por
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- Sólo hasta fin de mes.
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Últims dies per inscriure's al curs del
sector industrial per a joves
Les inscripcions es tanquen el 15 de setembre i la formació s'iniciarà el dia 21

El proper dimarts 15 de setembre finalitza el període d'inscripció per al curs del Programa Integral
de Qualificació i Ocupació de la Cambra (PICE), adreçat a joves sense feina que vulguin treballar al
sector industrial. El curs l'ofereixen de manera conjunta la Cambra de Comerç de Manresa i el
Centre de Formació Pràctica, referent en la formació de professionals de la indústria. És gratuït i
poden fer-lo joves de fins a 30 anys que no treballin ni estiguin estudiant.

El curs s'iniciarà el 21 de setembre amb l'apartat de formació troncal, que inclou 10 hores de
formació en TIC, 30 hores de formació en ocupabilitat i habilitats socials i 25 hores d'anglès.
Aquesta part del programa vol donar a tots els participants unes competències bàsiques i
necessàries a l'hora d'incorporar-se a qualsevol lloc de treball.

La formació específica, que s'impartirà al CFP, començarà el dia 13 d'octubre. Es tracta d'un curs de
90 hores de muntatge i reparació de sistemes pneumàtics i hidràulics, béns d'equip i màquines
industrials. Aquesta formació està clarament enfocada a què els alumnes acabin treballant en
alguna de les empreses industrial del territori. Per aquest motiu, el programa PICE també
afavoreix el contacte entre els estudiants i les empreses i disposa d'incentius per a les empreses
que incorporin nous treballadors provinents d'aquest programa.

El programa PICE es desenvolupa a tot l'estat per part de les Cambres de Comerç amb l'objectiu
de lluitar contra l'atur juvenil. Al territori, la Cambra de Manresa és l'encarregada d'implantar-lo, a
partir de l'anàlisi de les necessitats del teixit empresarial de la comarca. El programa preveu
facilitar la inserció laboral de 350 joves de la comarca en 4 anys. 

Pàgina 1 de 1
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ELS NoUS aPrENENTS. El curs començarà l’1 d’octubre amb la perspectiva 
d’inserir-los laboralment per la campanya comercial de Nadal

CoST. El projecte té un pressupost global de 800.000 euros, dels quals 
400.000 provenen d’una subvenció de la Generalitat que ja ha estat aprovada

La Cambra formarà joves per 
treballar al sector del comerç

Una interessant proposta formativa a tenir en compte

El Centre d’Acollida de Pelegrins 
del Camí Ignasià, en marxa

Ja funciona de forma provisional a les instal·lacions del Museu Comarcal

n n n L’Ajuntament de Manresa ha 
presentat aquest divendres el pro-
jecte de creació del Centre d’Aco-
llida de Pelegrins del Camí Ignasià 
que en aquests moments ja fun-
ciona de forma provisional a les 
instal·lacions del Museu Comar-
cal de Manresa. Aquesta actuació 
és una de les principals accions que 
s’emmarquen dins el projecte tu-
rístic Manresa 2022, que comme-
morarà els 500 anys de l’estada de 
Sant Ignasi de Loiola a Manresa.
Els detalls del projecte els ha do-
nat a conèixer l’alcalde de Manre-
sa, Valentí Junyent; i el regidor de 

Cultura i Turisme, Joan Calmet, en 
una roda de premsa celebrada a les 
dependències del Museu Comar-
cal de Manresa.
Junyent ha valorat de forma “molt 
positiva el projecte del nou centre 
que s’ubicarà en aquest entorn del 
Museu Comarcal de Manresa amb 
un pressupost global de 800.000 eu-
ros -dels quals l’Ajuntament rebrà 
una subvenció de 400.000 euros 
que ja ha estat aprovada pel depar-
tament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya- i preveu 
tres fases de treballs que s’iniciaran 
el proper 1 d’octubre de 2015 i fi na-
litzaran el 30 de setembre de2017”.
L’alcalde de Manresa ha ressaltat 
“el paper de l’Ajuntament que amb 

accions com aquesta dóna continu-
ïtat i impuls a les actuacions previs-
tes amb vistes a la Manresa 2022” 
així com “el suport de la Generali-
tat, que és conscient de la signifi -
cació del projecte per a Manresa i 
és al nostre costat en aquesta es-
tratègia”. 
Junyent ha afegit que el govern 
de la ciutat “continuarà avançant 
amb pas ferm i de forma progres-
siva en les millores de la connecti-
vitat d’aquest entorn de la ciutat”.
Al seu torn, Joan Calmet ha anat 
detallant les característiques dels 
nous espais que encabirà el Centre 
d’Acollida de Pelegrins i que ‘“sig-
nificarà un salt qualitatiu molt 
important”. El regidor ha explicat 

Valentí Junyent i Joan Calmet expliquen el projecte de creació del Centre 
d’acollida de Pelegrins del Camí ignasià

El Geoparc de la 
Catalunya Central visita 
l’Alguer, a Sardenya

Una col·laboració entre els dos Parcs

nnn  Representants del Geoparc 
de la Catalunya Central han visi-
tat Sardenya recentment per parti-
cipar a les Festes del 31 d’agost, con-
vidats per l’Àrea d’Espais 
Naturals de la Dipu-
tació de Barcelona, 
i per ser presents 
a la inaugura-
ció de la mos-
tra fotogràfica 
“La vida secreta 
del desús”, de Jor-
di Aligué, que uns 
mesos enrere es va es-
trenar a Súria. 
El viatge a l’Alguer ha estat el retorn 
de la visita que van fer en aquell 
moment al Bages representants del 
Parco Geominerario della Sarde-
nya, on han estat preses les imat-
ges de l’exposició. 
La presidenta del Geoparc i con-

nnn  El Programa Integral de Qua-
lifi cació i Ocupació de la Cambra de 
Comerç de Manresa (PICE) dispo-
sa d’una nova proposta formativa 
per a joves que vulguin treballar al 
sector del comerç. El curs comen-
çarà el proper 1 d’octubre i s’adreça 
a nois i noies menors de 30 anys que 

sellera comarcal de Turisme, San-
dra Oliva, va intervenir durant la 
inauguració de l’exposició expli-
cant que als dos geoparcs els uneix 
aquest “desús”, ja que a la Catalu-
nya Central també hi ha recursos 
miners que han deixat de ser ex-

plotats, i va parlar de la Mun-
tanya de Sal de Cardona 

i la seva reconversió en 
un potentíssim recurs 
turístic i de divulga-
ció de la importància 
de la mineria a la Ca-

talunya Central. 
El Geoparc també va 

mostrar la seva total 
predisposició a col·laborar 

amb el parc geològic sard per tre-
ballar conjuntament amb l’ob-
jectiu de promoure un desenvo-
lupament econòmic sostenible 
mitjançant un geoturisme respon-
sable que posi en valor els recursos 
geològics i miners del territori. n

vidats per l’Àrea d’Espais 
Naturals de la Dipu-

di Aligué, que uns 
mesos enrere es va es-

plotats, i va parlar de la Mun-
tanya de Sal de Cardona 

i la seva reconversió en 
un potentíssim recurs 

talunya Central. 
El Geoparc també va 

mostrar la seva total 
predisposició a col·laborar 

Els dos

Geoparcs estan 

units per un gran 

recurs turístic 

resultant de la 

mineria 

Redacció
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Redacció
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no treballin ni estiguin estudiant, 
amb el clar objectiu d’aconseguir la 
seva inserció laboral en empreses 
del sector del comerç en vistes a la 
campanya de Nadal 2015.
El curs inclou una part de forma-
ció troncal pensada per oferir uns 
coneixements bàsics i necessaris a 
l’hora de trobar feina, vàlids per a 
tothom independentment de la se-
va experiència laboral i estudis pre-

vis. La formació troncal comprèn 
formació en TIC, en ocupabilitat 
i habilitats socials i en anglès. La 
segona part del curs és la formació 
específi ca per al lloc de treball, i que 
en aquest cas serà un curs de qua-
litat en el servei i l’atenció al client 
al comerç. Seran 60 hores en què 
els alumnes aprendran a relacio-
nar-se amb els clients i a utilitzar 
tècniques per comunicar-se efi ci-
entment amb ells i fi delitzar-los.
Un cop fi nalitzat el programa for-
matiu els participants entraran a 
formar part d’una borsa de treball 
que es posarà a disposició de les 
empreses del territori que necessi-
tin contractar nous treballadors. A 
més, el programa PICE ofereix in-
centius a les empreses que contrac-
tin aquests joves. El curs és gratuït 
i la inscripció estarà oberta fi ns el 
dia 25 de setembre. n

que la primera fase d’inici immi-
nent (1 d’octubre) té una durada de 
tres mesos i està adreçada a la res-
tauració del portal barroc; la sego-
na part s’iniciarà el març de 2016 i 
inclou la rehabilitació de la planta 
baixa i primera de l’ala sud de l’an-
tic Col·legi Sant Ignasi (sala d’aco-

llida, nucli d’accessos, sala poliva-
lent, lapidari i sales expositives); i la 
tercera i última començarà el març 
de 2017 i està adreçada a la rehabili-
tació del claustre, de l’ala est i nord 
de l’equipament.
Tot s'està endreçant de manera que 
el 2022 tot estigui a punt. n

AJ MANRESA

ARXIU
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Últims dies per inscriure’s al curs de la Cambra i el CFP
adreçat a joves que vulguin treballar al sector industrial

Les inscripcions es tanquen el 15 de setembre i la formació s’iniciarà el dia 21.

De: Redacció  

El  proper  dimarts  15  de  setembre  finalitza  el  període  d’inscripció  per  al  curs  del
Programa Integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra (PICE), adreçat a joves sense
feina que vulguin treballar al sector industrial. El curs l’ofereixen de manera conjunta la
Cambra de Comerç de Manresa i el Centre de Formació Pràctica, referent en la formació
de professionals de la indústria. És gratuït i poden ferlo joves de fins a 30 anys que no
treballin ni estiguin estudiant.

El  curs  s’iniciarà  el  21  de  setembre  amb  l’apartat  de  formació  troncal,  que  inclou  10
hores de formació en TIC, 30 hores de formació en ocupabilitat i habilitats socials i 25
hores  d’anglès.  Aquesta  part  del  programa  vol  donar  a  tots  els  participants  unes
competències bàsiques i necessàries a l’hora d’incorporarse a qualsevol lloc de treball.

La formació específica, que s’impartirà al CFP, començarà el dia 13 d’octubre. Es tracta
d’un  curs  de  90  hores  de muntatge  i  reparació  de  sistemes  pneumàtics  i  hidràulics,
béns d’equip  i màquines  industrials. Aquesta  formació està  clarament enfocada a què
els  alumnes  acabin  treballant  en  alguna  de  les  empreses  industrial  del  territori.  Per
aquest motiu, el programa PICE també afavoreix el contacte entre els estudiants  i  les
empreses  i  disposa  d’incentius  per  a  les  empreses  que  incorporin  nous  treballadors
provinents d’aquest programa.

El programa PICE es desenvolupa a tot l’estat per part de les Cambres de Comerç amb
l’objectiu  de  lluitar  contra  l’atur  juvenil.  Al  territori,  la  Cambra  de  Manresa  és
l’encarregada d’implantarlo, a partir de l’anàlisi de les necessitats del teixit empresarial
de  la  comarca.  El  programa  preveu  facilitar  la  inserció  laboral  de  350  joves  de  la
comarca en 4 anys.

Imprimir | Enviar per email

Sigues el primer dels teus amics a qui li agrada.M'agrada

 
Escriu la teva opinio

Nom:

Opinió:

Escriu el resultat de 3+2 (en xifra):

Enviar opinió

Aquesta setmana:
Una aventura on tu seràs el
protagonista, podràs nedar
entre centenars de tonyines
roges salvatges

Llegir +

0:20

parlament2015.cat

http://www.elsetmanari.cat/default.php
http://www.elsetmanari.cat/default.php
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=138
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=139
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=140
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=137
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=136
http://www.elsetmanari.cat/noticies/default.php?cat=139
javascript:window.print();
javascript:
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BWYHAXXr2VcujAu_DiQbS4ZioD63tyYsIAAAAEAEg1bzpJTgAWP2qtpy3AmDVjdOCvAiyARN3d3cuZWxzZXRtYW5hcmkuY2F0ugEJZ2ZwX2ltYWdlyAED2gE3aHR0cDovL3d3dy5lbHNldG1hbmFyaS5jYXQvbm90aWNpZXMvZGV0YWlsLnBocD9pZD0yNDcxOakCQpsXPBAGsz7AAgLgAgDqAhkvMzAwMjk3NDkvZWxzZXRtYW5hcmkuY2F0-AKB0h6QA8gGmAPIBqgDAcgDmQTQBJBO4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5GhDYBDzDmcpZwIWztW2bQTp&sig=AOD64_1sUk2GzwE4jkM2lgEyq1gBth_tdQ&client=ca-pub-3175483307542619&adurl=http://www.juntspelsi.cat
http://www.amic.media/campanya_redirect5.php?id=137

	caratula_recull
	150908_manresainfo
	150908_setmanari
	150909_regio7
	150909_regio7-2
	150909_regio7_cat
	150909_manresainfo
	150910_frequencia
	150911_setmanari

