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Formant administratius de comerç
exterior per al sector de l'automòbil
El curs el fa la Cambra, té 100 hores i començarà el proper 1 d'octubre

Proporcionar a les empreses del sector auxiliar de l'automoció de la comarca del Bages els
professionals adequats per dur a terme tasques administratives relacionades amb el comerç
internacional. Aquest és l'objectiu del curs que farà la Cambra aquest proper mes d'octubre i que
forma part del projecte Ocupació al Bages Industrial, promogut per Ajuntament de Manresa i
Diputació de Barcelona. Es tracta d'una proposta formativa amb una doble missió: d'una banda,
promoure l'ocupabilitat al sector de la indústria de persones que actualment estan a l'atur i, de
l'altra, impulsar la internacionalització de les empreses auxiliars de l'automòbil de la comarca amb
la incorporació de personal qualificat i especialista en comerç exterior.

El curs és gratuït i té un total de 100 hores lectives. Es farà del dia 1 al 29 d'octubre, en sessions
de 5 hores de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia. Els destinataris d'aquesta
proposta són persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació amb perfil administratiu
que tinguin experiència en tasques administratives però que no tinguin formació en temes
d'importació/exportació o internacionalització. Les inscripcions estan obertes i poden fer-se a les
oficines de la Cambra de Comerç a Can Jorba.

El programa del curs abraça diferents àrees relacionades amb el comerç internacional, començant
per una introducció inicial al sector de l'automoció al món. Al llarg de 10 sessions, es tractaran temes
administratius com els Incoterms 2010, uns documents necessaris per a l'exportació, la gestió
duanera, com tramitar ofertes, comandes i factures, transport i logística o mitjans de pagament.
També es parlarà d'aspectes culturals en la gestió del comerç internacional, dels contractes
internacionals i del paper de les TIC en el comerç internacional.

El projecte Ocupació al Bages Industrial

El projecte Ocupació al Bages Industrial té per 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 exportador. Al Bages, el projecte s'adreça principalment al
sector de la indústria metal·lúrgica i/o auxiliar de l'automoció. Hi participen diferents ajuntaments
del territori a més d'entitats com la Fundació Lacetània, l'EPSEM-UPC i Pimec.
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L'alcalde de Martorell, Xavier
Fonollosa, ha enviat una carta al
president del govern central, Ma-
riano Rajoy, per demanar-li una re-
unió per afrontar la situació que
viu la planta d’Inovyn-Solvay. La
companyia ha quedat exclosa de
la subhasta del contracte elèctric
per al 2016, fet que posa en perill
la seva continuïtat, amb la conse-
qüent pèrdua de 500 llocs de tre-
balls directes i de 2.000 d’indirec-
tes. En el seu escrit, Fonollosa la-
menta que Rajoy hagi visitat re-
centment la fàbrica de Seat a Mar-
torell sense atendre les inquie-
tuds dels treballadors d'Inovyn-
Solvay. Per aquest motiu s'ofereix
a parlar-ne en persona, i assegura
que té «la plena confiança que
podran arribar a punts d'entesa».

Xavier Fonollosa, alcalde per
CiU, també critica no haver tingut
constància oficial i institucional de
la visita de Mariano Rajoy a Seat,
ja que assegura que hauria desit-
jat poder-li traslladar la situació del
municipi, però també explicar-li
«altres qüestions de rellevància
social, econòmica, política i insti-
tucional» que considera que ha de
conèixer. A la mateixa carta, l’al-
calde recorda al president del go-
vern espanyol que poder aspirar a
la subhasta del contracte elèctric
suposa un «abastament clau» per
a la planta d'Inovyn-Solvay. Si bé
admet la possibilitat que la com-
panyia hagi pogut produir alguna

presumpta infracció tècnica, con-
sidera que l'exclusió de la subhasta
és «una decisió desproporcionada»
per les repercussions econòmi-
ques que pot comportar, i remar-
ca la necessitat d'afrontar la situa-
ció. 

D’altra banda, representants
del PSC del Baix Llobregat pro-
mouran als ajuntaments de la co-
marca mocions de suport a les re-
clames de les empreses Inovyn-
Solvay i Valeo, immerses en sen-
gles conflictes laborals.

En un comunicat, la federació
socialista detallava ahir que el pri-
mer secretari del PSC del Baix
Llobregat, Antoni Poveda, i l'al-
caldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret,
s'han reunit aquests dies amb re-
presentants de les empreses per
conèixer millor les seves reivindi-
cacions.  A més, dimarts la secre-
tària d'Ocupació del PSOE, María
Luz Rodríguez, va tenir una tro-
bada amb els treballadors d'Ino-
vyn-Solvay a Martorell «per parlar
de la seva greu situació actual,

sense resposta de l'administració
competent i en perill de perdre
moltíssims llocs de treball». Ro-
dríguez, que va ser acompanyada
per la socialista catalana Eva Gra-
nados, va subratllar que, si gover-
na el PSOE, el primer que farà serà
«derogar la reforma laboral que va
aprovar el PP amb el suport de
CDC». «Em vull independitzar de
las polítiques de dretes del PP a
Madrid i de Convergència a Cata-
lunya», va resoldre la responsable
d'Ocupació.
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L'alcalde de Martorell demana veure’s
amb Rajoy per reconduir el cas Solvay

Fonollosa insta el president a buscar «punts d'entesa» per garantir la continuïtat de l’empresa

Concentració de la plantilla d'Inovyn-Solvay davant de la delegació del govern espanyol 

ARXIU/ACN

CRISI A SOLVAY L’alcalde de Martorell recorda al president Rajoy que poder aspirar a la subhasta del contracte
elèctric suposa un «abastament clau» per a la planta d'Inovyn-Solvay. Fonollosa considera que l'exclusió de la
subhasta és «una decisió desproporcionada» per les repercussions econòmiques que pot comportar
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El projecte RetailLink d'Iguala-
da és un dels 21 seleccionats dins
el programa URBACT III de la
Unió Europea. És una iniciativa
que té per objectiu definir nous
mecanismes que permetin des-
envolupar una oferta comercial
innovadora en ciutats mitjanes.
Igualada treballarà juntament amb
altres ciutats europees per inter-

canviar experiències i cada una d'a-
questes ciutats involucrarà les res-
pectives administracions locals,
els seus sectors comercials per
desenvolupar els seus propis plans
d'acció local. En el cas de la capi-
tal de l'Anoia, aquests plans hau-
ran d'integrar el comerç tradicio-
nal, les botigues de fàbrica, els
outlets i les activitats de l'espai
urbà com el REC.0. El pla d'acció

RetailLink ha estat desenvolupat
pel departament de Dinamització
Econòmica de l'Ajuntament d'I-
gualada. 

El seu objectiu és el de definir
nous mecanismes per desenvolu-
par una oferta comercial innova-
dora que ajudi a posicionar aquest
sector com a generador d'activitat
econòmica. Cada ciutat haurà de
desenvolupar el seu pla d'acció

fruit dels intercanvis que es pro-
duiran al llarg d'aquests propers
anys amb els altres municipis eu-
ropeus. Durant el projecte s'ana-
litzaran condicionants com les
normatives i regulacions que abor-
den el comerç, la planificació ur-
banística i la mobilitat, la important
influència de les TIC, les noves ten-
dències en els hàbits de consum i
activitats dinamitzadores.
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Igualada participa en una iniciativa europea per
desenvolupar ofertes comercials innovadores

El departament d'Empresa i
Ocupació ha fixat serveis mínims
del 33% en els trens de Rodalies i
Regionals amb motiu de les atu-
rades parcials per als dies 18 i 25 de
setembre i 2, 9, 16 i 23 d'octubre.
Segons ha informat Renfe, aques-
tes aturades són previstes en els
períodes de les 00.00 a les 02.00, de
13.00 a 15.00 i de 20.00 a 22.00 ho-
res. Durant la resta de la jornada el
servei funcionarà al 100%, amb l'o-
ferta habitual d'un dia feiner. Per
la seva banda, el ministeri de Fo-
ment ha establert serveis essen-
cials per al 18 i 25 de setembre, en
què els trens de Llarga Distància
convencional i Alta Velocitat ofe-
riran un servei del 72% i pel que fa
als serveis Avant seran del 63%.

La companyia ferroviària ha in-
dicat que els viatgers que hagin
comprat bitllets amb antelació als
serveis afectats poden sol·licitar-ne
el canvi o reemborsament sense
cap cost addicional.
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Fixats serveis
mínims del 33%
a Rodalies amb
motiu de les
aturades 

La Cambra de Manresa farà el
proper mes d’octubre un curs per
formar administratius de comerç
exterior per al sector de l’auto-
mòbil. El curs forma part del pro-
jecte Ocupació al Bages Indus-
trial, promogut per l’Ajuntament
de Manresa i la Diputació de Bar-
celona. Es tracta d’una proposta
formativa amb la missió de pro-
moure l’ocupabilitat al sector de la
indústria de persones que actual-
ment estan a l’atur i per impulsar
la internacionalització de les em-
preses auxiliars de l’automòbil de
la comarca amb la incorporació de
personal qualificat i especialista en
comerç exterior. El curs és gratuït
i té un total de 100 hores lectives.
Es farà del dia 1 al 29 d’octubre, en
sessions de 5 hores de dilluns a di-
vendres, de 9 del matí a 2 del mig-
dia. Els destinataris d’aquesta pro-
posta són persones aturades ins-
crites com a demandants d’ocu-
pació amb perfil administratiu.
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La Cambra formarà
administratius de
comerç exterior
per a l’automoció
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 Inditex va guanyar 1.166
milions d'euros en el seu primer
semestre fiscal (febrer-juliol), el
26% més que en el mateix
període del 2014, segons els
comptes presentats ahir pel
grup tèxtil.

26%
L’OPERACIÓLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
D’AUGMENT DELS

GUANYS D’INDITEX EL
PRIMER SEMESTRE

 L'import de la hipoteca
mitjana a Espanya ha crescut el
primer semestre del 2015 el
3,9% amb relació amb el mateix
període de l'any anterior, fet
que suposa la primera pujada
interanual des del 2007

?
CREIX L’IMPORT DE

LA HIPOTECA
MITJANA

 El grup Villar Mir col·loca el
2,36 % d'Abertis Infraestructures
per un total de 311,93 milions i a
un preu per acció de 14 euros, fet
que suposa un descompte del
5,4 % respecte al tancament de
dimarts (14,8 euros)

Villar Mir

COL·LOCA EL 2,36%
D’ABERTIS PER

311,93 MILIONS
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REDACCIÓ MANRESA La Cambra de Manresa farà el proper mes d'octubre un curs per formar
administratius de comerç exterior per al sector de l'automòbil. El curs forma part del projecte Ocupació
al Bages Industrial, promogut per l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una
proposta formativa amb la missió de promoure l'ocupabilitat al sector de la indústria de persones que
actualment estan a l'atur i per impulsar la internacionalització de les empreses auxiliars de l'automòbil
de la comarca amb la incorporació de personal qualificat i especialista en comerç exterior. El curs és
gratuït i té un total de 100 hores lectives. Es farà del dia 1 al 29 d'octubre, en sessions de 5 hores de
dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia. Els destinataris d'aquesta proposta són persones
aturades inscrites com a demandants d'ocupació amb perfil administratiu.
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La Cambra formarà administratius de comerç exterior per a
la indústria de l’automòbil
És un dels cursos inclosos al projecte Ocupació al Bages Industrial que lidera l’Ajuntament
de Manresa i finança la Diputació de Barcelona.
De: Redacció  

Proporcionar a les empreses del sector auxiliar de l’automoció de la comarca del Bages
els professionals adequats per dur a terme tasques administratives relacionades amb el
comerç  internacional.  Aquest  és  l’objectiu  del  curs  que  farà  la  Cambra  aquest  proper
mes d’octubre i que forma part del projecte Ocupació al Bages Industrial, promogut per
Ajuntament  de Manresa  i  Diputació  de  Barcelona.  Es  tracta  d’una  proposta  formativa
amb una doble missió: d’una banda, promoure l’ocupabilitat al sector de la indústria de
persones que actualment estan a  l’atur  i, de  l’altra,  impulsar  la  internacionalització de
les  empreses  auxiliars  de  l’automòbil  de  la  comarca  amb  la  incorporació  de  personal
qualificat i especialista en comerç exterior.

El curs és gratuït i té un total de 100 hores lectives. Es farà del dia 1 al 29 d’octubre, en
sessions de 5 hores de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia. Els destinataris
d’aquesta proposta són persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació amb
perfil  administratiu  que  tinguin  experiència  en  tasques  administratives  però  que  no
tinguin  formació  en  temes  d’importació/exportació  o  internacionalització.  Les
inscripcions estan obertes  i poden ferse a  les oficines de  la Cambra de Comerç a Can
Jorba.

El programa del curs abraça diferents àrees relacionades amb el comerç  internacional,
començant  per  una  introducció  inicial  al  sector  de  l’automoció  al món.  Al  llarg  de  10
sessions,  es  tractaran  temes  administratius  com  els  Incoterms  2010,  uns  documents
necessaris  per  a  l’exportació,  la  gestió  duanera,  com  tramitar  ofertes,  comandes  i
factures,  transport  i  logística  o  mitjans  de  pagament.  També  es  parlarà  d’aspectes
culturals en la gestió del comerç internacional, dels contractes internacionals i del paper
de les TIC en el comerç internacional.

El projecte Ocupació al Bages Industrial

El projecte Ocupació al Bages Industrial té per 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  exportador.  Al  Bages,  el
projecte  s’adreça  principalment  al  sector  de  la  indústria  metal·lúrgica  i/o  auxiliar  de
l’automoció.  Hi  participen  diferents  ajuntaments  del  territori  a més  d’entitats  com  la
Fundació Lacetània, l’EPSEMUPC i Pimec.
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unió veritable i que puguem decidir les coses importants directament on toca. 
Sortosament la ciutadania dóna motius d'esperança veient que, tant a títol individual com 
per part d'institucions de la societat civil, s'està actuant davant el drama humanitari 
anticipant-nos als dirigents polítics, per assistir a gent que ho ha deixat tot per fugir d'un 
final tràgic i que no té ni allotjament ni queviures, i fins i tot els neguen el transport públic 
per desplaçar-se o que els recollim quan fan autoestop. Sense aquesta actitud ciutadana 
positiva arribaríem a pensar que hauríem de ser nosaltres els qui agaféssim la pastera o el 
que fos, per fugir d'aquest continent anquilosat.  
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