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El curs de comerç internacional per
a aturats començarà el 29 de
desembre
És l'únic que s'ofereix a la comarca d'aquestes característiques

El curs subvencionat de la Cambra de gestió administrativa i financera del comerç internacional
començarà el proper dimarts dia 29 de desembre, un cop la Cambra hagi acabat la selecció dels 15
alumnes que participaran en aquesta acció formativa. Es tracta de l'únic curs que s'ofereix a la
comarca en l'àmbit del comerç internacional i que dóna accés a un certificat de professionalitat de
nivell 3, un document que acredita les competències professionals d'una persona i que es pot
convalidar per crèdits d'un cicle formatiu. El curs s'adreça a persones que estiguin a l'atur i té una
durada de 620 hores que inclouen una estada de pràctiques en empreses. Està finançat pel Servei
d'Ocupació de Catalunya, el ministeri de Treball i Seguretat Social, el departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat i el Fons Social Europeu.

La formació en comerç internacional ofereix unes grans possibilitats d'inserció laboral en empreses
exportadores de la comarca. La Cambra de Comerç de Manresa és un referent a la comarca en
internacionalització i vol facilitar l'accés de les empreses a professionals qualificats en aquest àmbit
que puguin assumir les tasques de la gestió del dia a dia d'un departament d'exportació. Les
persones interessades en seguir aquest curs cal que es posin en contacte amb la Cambra al
telèfon 93 872 42 22 o a l'adreça de correu electrònic jmonge@cambramanresa.org 
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El curs subvencionat de comerç internacional per a persones
a l’atur començarà el dimarts 29 de desembre
És l’únic que s’ofereix al Bages d’aquestes característiques i dóna accés a un certificat de
professionalitat de nivell 3.

El  curs  subvencionat  de la  Cambra de gestió  administrativa  i  financera del  comerç
internacional començarà el proper dimarts dia 29 de desembre, un cop la Cambra hagi
acabat la selecció dels 15 alumnes que participaran en aquesta acció formativa.  Es
tracta de l’únic curs que s’ofereix a la comarca en l’àmbit del comerç internacional i que
dóna accés a un certificat de professionalitat de nivell 3, un document que acredita les
competències professionals d’una persona i que es pot convalidar per crèdits d’un cicle
formatiu. El curs s’adreça a persones que estiguin a l’atur i té una durada de 620 hores
que inclouen una estada de pràctiques en empreses. Està finançat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, el ministeri de Treball i  Seguretat Social, el departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat i el Fons Social Europeu.

La formació en comerç internacional ofereix unes grans possibilitats d’inserció laboral
en empreses exportadores de la comarca. La Cambra de Comerç de Manresa és un
referent a la comarca en internacionalització i vol facilitar l’accés de les empreses a
professionals qualificats en aquest àmbit que puguin assumir les tasques de la gestió
del dia a dia d’un departament d’exportació. Les persones interessades en seguir aquest
curs cal que es posin en contacte amb la Cambra al telèfon 93 872 42 22 o a l’adreça
de correu electrònic jmonge@cambramanresa.org.
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Els nostres 12 millors p
convertir el 2016 en l’an
zero víctimes de trànsit
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L’Ajuntament de Navàs ha obert
el termini de presentació de sol·li-
cituds de beques per al transport
escolar corresponents al primer tri-
mestre, que es poden demanar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana fins
al proper dimarts, 29 de desembre.
Més endavant, s’obriran els ter-
minis de justificació per als dos tri-

mestres de curs següents: del 15 al
30 d’abril per al segon, i del 30 de
juny al 15 de juliol per al tercer.

Com a màxim es poden dema-
nar 120 euros per trimestre, per al
transport escolar d’estudis no obli-
gatoris, i sempre que sigui per fi-
nançar viatges d’alumnes que van
a centres públics o adscrits fora del
municipi utilitzant el transport

públic per als desplaçaments. A
més, només podran optar a les be-
ques els alumnes no repetidors,
que estiguin empadronats al mu-
nicipi, i que acreditin no ser be-
neficiaris de cap altre tipus d’aju-
da amb una declaració responsa-
ble. Es donarà prioritat als alum-
nes matriculats a l’INS Puig-reig i
a l’INS Llobregat de Sallent.

REDACCIÓ | NAVÀS

Navàs obre el període de sol·licituds
per a les beques de transport escolar

«Ha costat, perquè arrencar un
equipament d’aquesta enverga-
dura no és fàcil, però ara ja està».
Són paraules de l’alcalde de Sant-
pedor, Xavier Codina, que valora-
va satisfet el primer any de ple fun-
cionament de la residència Can
Jorba. Els números li donen la
raó: la llar d’avis està actualment al
85% d’ocupació, amb 76 de les 90
places cobertes.

Són «bones» xifres que avalen
els arguments dels que abans de
projectar l’equipament assegura-
ven que era necessari. Abans de la
llar d’avis de Can Jorba, Santpedor

tenia una trentena de places pú-
bliques, concentrades a la resi-
dència municipal Sant Josep. El
nou centre es veia com una opor-
tunitat d’incrementar aquest tipus
de places (a Santpedor també hi ha
la residència Sant Francesc, que és
privada).

La tancada d’aixeta de la Gene-
ralitat, però, va deixar la concer-
tació de places en absolut stand-by
justament quan la nova residència
s’inaugurava. I va ser l’Ajuntament
qui va assumir el cost de la sub-
venció, destinant una partida de
100.000 euros. El març del 2014, la
consellera de Benestar, Neus Mun-

té, demanava un «any de marge
per poder valorar la concertació de
places, al Bages i a tot Catalunya».
Ahir, l’alcalde va explicar que els
ajuts encara no s’han reactivat i va
anunciar que l’Ajuntament se’n
tornarà a fer càrrec el 2016 amb
una partida similar. A més, va afe-
gir que els interns poden tramitar

l’anomenada Prestació Econòmi-
ca Vinculada (PEV).

Integrat al poble
Durant el primer any, la residèn-
cia ha desplegat tot un seguit de
programes per als usuaris que
cerquen «fomentar la convivència
entre les persones amb diferents

graus de dependència, la impli-
cació de les famílies i la integració
amb el poble», expliquen fonts
del centre. Així, s’han engegat ac-
tivitats com «L’avi protagonis-
ta» –que busca reactivar la me-
mòria i augmentar la participació-
, sessions de lectura intergenera-
cional i tallers de cuina, entre d’al-

CARMINA OLIVERAS | SANTPEDOR

Un any de plena activitat al centre: xerrades dels usuaris, taller de panellets i visita d’exjugadors del Barça

La residència de
Santpedor arriba
al 85% d’ocupació
el seu primer any

L’Ajuntament tornarà a assumir el cost de 
la subvenció de places el 2016 mentre espera
que la Generalitat reactivi la concertació



ARXIU/AJ.SANTPEDOR/ÀLEX ALEGRE

Desitgem bones festes a tots els clients i amics

Avinguda de l’Estació, s/n - RAJADELL

PER A RESERVES: 93 836 80 76

Demaneu informació dels nostres plats i menús per emportar-vos
per a aquest Nadal i Cap d'Any.

Celebrem el Cap d'Any amb música en directe.

comunicacio@catpress.cat - 24/12/2015 07:59 - 178.23.208.155
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 El Grup Maculart de
Cerdanyola del Vallès, empresa
gràfica de referència en estoigs
i prospectes per a la indústria
farmacèutica, invertirà 2,9
milions d'euros en maquinària
l'any vinent.

2,9
LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
MILIONS

INVERTIRÀ EL GRUP
MACULART

 Les sol·licituds setmanals de
subsidi d'atur als Estats Units
van baixar en un total de 5.000
la setmana passada i es van
situar en 267.000, segons va
informar ahir el Departament de
Treball.

5.000
SOL·LICITUDS

MENYS D’ATUR ALS
ESTATS UNITS

 La Cambra de Comerç de
Manresa inicia aquest 29 de
desembre un curs de gestió
adminsitrativa i financera del
comerç internacional. Té una
durada de 620 hores i esf arà
de dilluns a divendres.

29/12
LA CAMBRA DE

COMERÇ INICIA UN
CURS DE COMERÇ
INTERNACIONAL

OCUPACIÓ TURÍSTICA El sector turístic català espera ocupacions d’entre el 50% i el 80% durant aquestes
festes de Nadal. Tot i això, les cases rurals de la Catalunya Central ja tenen un elevat nombre de reserves per a la
setmana que ve per la proximitat de Cap d’Any amb el dissabte i diumenge 
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L'arrendament de vehicles amb
conductor ha de ser objecte d'un
contracte previ a l'inici del servei,
portant a bord de l'automòbil una
còpia del contracte o un full de ruta
amb les dades del trajecte.

Així es desprèn de l'ordre mi-
nisterial FOM / 2799/2015, del 18
de desembre i que publicava ahir
el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE),
per la qual s'estableixen els re-
quisits que han de complir les
empreses de lloguer de vehicles
amb conductor per exercir l’acti-
vitat, i que entren en vigor demà.

Entre ells, l'empresa d'arren-
dament haurà d’emplenar un full
de ruta per cada servei, a conser-
var durant un any, amb el nom i
DNI o codi d'identificació fiscal
d'arrendador i arrendatari; lloc i
data de celebració del contracte;
lloc, data i hora d'inici i final del
servei; i la matrícula del vehicle.
Aquesta ordre també detalla que
l'arrendador ha de tenir una au-
torització per exercir aquest servei,
per al que haurà d'acreditar els re-
quisits de personalitat jurídica i na-
cionalitat de l'empresa, mitjan-
çant la presentació de DNI o pas-
saport, targeta d'identitat d'es-
tranger, autorització de residència
i de treball.

En el cas que l'arrendador sigui
un persona jurídica, haurà de pre-
sentar el document de constitució
i targeta d'identificació fiscal, així
com la seva inscripció en el regis-
tre mercantil.

L'arrendador ha de tenir un
nombre mínim de vehicles, acre-
ditant les seves corresponents per-
misos de circulació, mentre que els
seus conductors hauran d’estar
enquadrats en la seva organització
empresarial i comptar amb els
permisos de conducció necessaris.

L'autorització tindrà una vali-
desa de dos anys, i haurà de ser re-
visada per constatar que es com-
pleixen els requisits. Les autorit-
zacions podran ser transmeses a
altres titulars, però no podrà su-
posar la seva domiciliació a una
comunitat autònoma diferent d’on
es va obtenir. L’ordre desenvolupa
el Reial decret aprovat pel Go-
vern el 20 de novembre i que mo-
difica el Reglament de la Llei d'or-
denació dels transports terrestres
sobre arrendament de vehicles
amb conductor (VTC).

EFE | MADRID

El govern
central limita
el lloguer
de vehicles
amb conductor

El sector turístic català de mar i
muntanya, i també el d'interior,
han ofert previsions d'ocupació per
al període nadalenc que oscil·len
entre el 50% i el 80%, en funció de
la zona.  A la Catalunya Central, la
proximitat del 31 de desembre
amb el cap de setmana fa que hi
hagi ja un bon nombre de reserves,
que són més llargues que les an-
teriors, i es prevegi una molt bona
ocupació.

En concret, les cases rurals de la
CatalunyaCentral ja tenen reserves
de fa dies per aquestes festes na-
dalenques. El fet que enguany la nit
de Cap d'Any caigui molt propera
al cap de setmana ha provocat
que les reserves dels clients s'ha-
gin allargat en el temps. Així, mol-
tes de les cases de l'Anoia, Ber-
guedà, Solsonès i Osona han op-
tat per oferir els seus establiments
des de dijous 31 fins a diumenge
dia 3. El president de l'Associació
d'Agroturisme del Berguedà, Jor-
di Pellicer, ha explicat que si bé la
tendència dels darrers anys ja era
«bona», aquest any la demanda
pels quatre dies ha estat «brutal».
Pel que fa el perfil del turista, la
majoria són famílies i grups d'a-
mics provinents de l'àrea metro-
politana que busquen la tran-
quil·litat d'una casa gran amb llar
de foc.

A la resta del territori, els esta-
bliments turístics de la Vall d'Aran,
al seu torn, estaran ocupats a l'en-
torn del 65% i els de l'Alt Empordà
i la Costa Brava vora al 60%. Cap al
Camp de Tarragona, bungalows i
càmpings ompliran pràcticament
del tot sobretot per Cap d'Any,
mentre que l'oferta hotelera tindrà
una ocupació força més discreta.
Finalment cal destacar la dinà-
mica de la ciutat de Barcelona, que
penjarà el cartell de complet als
apartaments i gairebé farà el ma-
teix als hotels. El fet que l'hivern es-
tigui essent poc rigorós ha afavo-
rit l'arribada de turisme estranger.

Els hotelers gironins preveuen
que la segona setmana de Nadal,
del 28 de desembre al 3 de gener,
serà la de més activitat del perío-
de de vacances entre el 24 de de-

sembre i el 10 de gener. Segons da-
des de la Federació d'Hostaleria de
les Comarques de Girona, el 75%
dels agremiats preveuen tenir una
campanya similar a la de l'any
passat. Els hotels de muntanya
de la Cerdanya i el Ripollès són els
que tenen millors previsions d'o-
cupació, d'un 85% i un 70% res-
pectivament durant la segona set-
mana de Nadal, és a dir, una mit-
jana de prop del 80%. Per contra,
els hotels de la Garrotxa es que-
daran en el 50% mentre que l'Alt
Empordà i Costa Brava Centre,
en el 60%. La mitjana d'estades que
es registraran a la demarcació du-
rant aquestes vacances oscil·larà
entre dos i tres dies, essent el dijous
31 de desembre el dia que hi hau-
rà un nombre major d’entrades,
coincidint com cada any amb la

celebració de Cap d'Any.
El Patronat de Turisme de la Di-

putació de Lleida calcula que la
previsió d'ocupació per les festes
de Nadal, Cap d'Any i Reis al Piri-
neu de Lleida se situarà al voltant
del 65% tot i que s'espera una
punta que podria fregar la plena
ocupació per Cap d'Any. Durant els
12 dies de període nadalenc les es-
tacions d'esquí podrien vendre al
voltant dels 200.000 forfets, tot i que
no n'hi ha cap que funcioni a ple
rendiment degut a la manca de
precipitacions. Precisament en
aquest sentit, els complexos d'es-
quí estan pendents d'una dava-
llada de les temperatures que els
permeti fabricar més neu artificial
mentre no arribin les nevades. La
bona feina de les màquines tre-
pitjaneus permet ara com ara es-
quiar en bones condicions a les
pistes obertes a les estacions.

El dia de Cap d'Any i el cap de
setmana que el segueix concen-
traran el gruix de l'ocupació turís-
tica de les pròximes setmanes al
sector turístic del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l'Ebre. Espe-
cialment, en el cas dels càmpings
–bungalows, concretament- de la
zona interior i els allotjaments ru-
rals, preveuen assolir en molts ca-

sos el ple total i allargar les estades
aprofitant que el dia festiu coinci-
deix enguany amb divendres. L'As-
sociació Hotelera Salou-Cambrils-
la Pineda, que no ha facilitat cap
previsió d'ocupació per a les prò-
ximes setmanes, tindrà oberts en-
tre tretze i quinze dels 85 hotels,
amb una oferta que s'elevarà a
les 5.178 places pels volts de Cap
d'Any i Reis.

Els apartaments de Barcelona
penjaran el cartell de complet per
Cap d’Any i els hotels de la ciutat
també fregaran la plena ocupació.
Els càmpings que obrin a la regió
metropolitana tindran una ocu-
pació del 90%. Es preveuen estades
més llargues, ja que el divendres 1
de gener és festiu. A aquesta ofer-
ta, s’han d’afegir els 24.000 places
que oferirà Airbnb a la ciutat de
Barcelona que també preveu fre-
gar la plena ocupació. Per Nadal,
el nivell d’ocupació serà més baix
i estarà a l’entorn del 55%, segons
explica Enrique Alcántara, presi-
dent de la patronal d’apartaments
de Barcelona Apartur. Alcántara
destaca que amb la bona tempe-
ratura que viu aquest hivern Bar-
celona, la capital catalana es con-
verteix en un dels destins més de-
sitjats pels turistes europeus.

ACN | BARCELONA

El sector turístic preveu una ocupació
excel·lent pel pont de Cap d’Any

Les cases rurals de la Catalunya Central tenen un alt nombre de reserves per a la setmana que ve

Una família en una casa rural de la Catalunya Central

ARXIU/ACN

La proximitat de Cap d’Any
amb el cap de setmana fa que
a les cases rurals s’hagin
allargat les estades

Els hotelers de la Cerdanya
són els que tenen unes
millors previsions d’ocupació
per les festes nadalenques
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	caratula_recull
	151221_manresainfo
	151222_setmanari
	151224_regio7
	151225_regio7

