


L'índex de preus dels aliments de
la FAO va baixar al gener l’1,9% res-
pecte al nivell del desembre del
2015, fins a arribar al nivell més
baix dels darrers set anys, segons
l'organització de Nacions Unides
amb seu a Roma.

El mes passat es van registrar
descensos en tots els productes bà-
sics que segueix l'Organització de
l'ONU per a l'Alimentació i l'Agri-
cultura (FAO), sobretot, el sucre.

L'índex es va situar al gener en
150,4 punts, el 16% menys res-
pecte al mateix mes de l'any ante-
rior, i va assolir així el seu nivell més
baix des de l'abril del 2009, ha
afegit l'organització.

L'índex de preus de la FAO és un
índex ponderat sobre la base dels
intercanvis comercials que fa el se-
guiment en els mercats interna-
cionals dels 5 principals grups
d'aliments bàsics, és a dir, cereals,
olis vegetals, productes lactis, carn
i sucre.

EFE | ROMA

Els preus dels
aliments inicien
el 2016 en el seu
nivell més baix
en set anys

El 70% de les noves empreses
que han participat a Vic a l’edició
2015 del Pla Embarca, impulsat
conjuntament per Catalunya Em-
prèn i ACCIÓ, han augmentat el
seu volum de negoci en un any.
Les 13 empreses de la Catalunya
Central que han passat pel pro-
grama han facturat 5,8 milions
d’euros conjuntament, el 30% més
que l’any anterior. Aquestes em-
preses emergents han creat, a més,
41 nous llocs de treball. Són dades
de balanç de la 2a edició del Pla
Embarca, una iniciativa que s’em-
marca en el programa Start-Up Ca-
talonia, i que té com a objectiu
principal accelerar les vendes de
les empreses que hi participen. El
programa té 8 mesos de durada i
s’adreça a empreses en fase inicial
que tenen un producte o servei in-
novador i un pla de creixement.

REDACCIÓ | MANRESA

El pla Embarca
promou la
creació de 41
llocs de treball al
territori central

Catalunya va licitar projectes
d’obra pública per valor de 1.157,9
milions d’euros en l’exercici del
2015, cosa que suposa el 34% me-
nys que el valor de licitació que es
va dur a terme el 2014, segons
dades aportades ahir per la Cam-
bra Oficial de Contractistes d’O-
bres (CCOC). La caiguda trenca
amb dos exercicis, el 2013 i el
2014, al llarg dels quals el sector ha-
via registrat increments. El pes de
la inversió pública a Catalunya

suposa l’1,6% del PIB, mentre que
a Espanya la proporció és del 2,1%.
Els contractistes reclamen que el
sector públic aposti per la inversió
pública, perquè el decreixement
representa restar 595 milions d’eu-
ros en projectes d’inversió públi-
ca que impulsen el govern central,
la Generalitat i els ajuntaments, se-
gons les dades de la CCOC.

Des del 2008, el valor de licita-
ció d’obra pública ha seguit una
tendència a la baixa, amb l’excep-
ció dels anys 2013 i 2014, en què es

van registrar increments del 39% i
del 58%, respectivament. Per a la
CCOC, el resultat obtingut aquest
2015 frustra les expectatives de
recuperació d’un sector que des de
l’inici de la crisi ha vist reduït el 84%
el valor de les licitacions d’obres
públiques, el 86% menys d’habi-
tatges iniciats, la pèrdua de 250.000
llocs de treball i la desaparició de
21.977 empreses. En aquest con-
text, la CCOC recorda que el sec-
tor de la construcció és una de les
principals activitats de l’econo-

mia catalana i el que més activitat
genera en altres sectors, atès que,
per cada milió d’euros d’inversió
en la construcció, es genera una
producció per valor d’1,9 milions
al conjunt de l’economia.

La CCOC també recorda que la
inversió en infraestructures ge-
nera un retorn fiscal del 49% del
valor de la inversió en concepte de
recaptació de l’IVA, l’IRPF, l’impost
de societats, cotitzacions socials i
reducció de prestacions en con-
cepte de desocupació.

ACN | BARCELONA

La licitació d’obra pública es desploma el 34% 

L’Ajuntament de Manresa ha
obert el procés de selecció per
contractar un gerent de la Funda-
ció Fira de Manresa amb l’objec-
tiu de potenciar la tasca turística de
la ciutat que fa aquest ens. Aques-
ta nova figura serà «el responsable
de tirar endavant una nova etapa
de la fundació, que té per objectiu
reforçar la línia de treball de di-
namització de la ciutat i de po-
tenciació dels projectes estratègics
i del turisme», segons va fer públic
ahir el consistori en un comunicat.

Es busca un professional amb
experiència en el sector, amb titu-
lació universitària, preferentment
en els àmbits de turisme, econò-
miques, ADE, Dret o similars, se-
gons la convocatòria. El termini de
presentació de les sol·licituds fi-
nalitzarà el proper dia 29.

Fins ara, Fira de Manresa ha ex-
ercit tasques sobretot de coordi-
nació i organització d’esdeveni-
ments firals, tant al Palau Firal
com en altres espais de la capital
del Bages (com és la Fira de San-
ta Llúcia). Ara es vol reforçar l’es-
tructura de la fundació perquè
l’ens sigui «més actiu» en la pro-
moció turística de Manresa, amb
el programa ignasià del 2022 a
l’horitzó.

La Fundació Fira de Manresa va
modificar els seus estatuts a prin-
cipi de l’any 2013 per aixoplugar-
hi les activitats de promoció tu-
rística. Amb aquesta modificació,

l’Ajuntament va passar a ser ma-
joria en un patronat de la fundació
en el qual deixaven de tenir seient
la Jove Cambra, la Caixa, el Col·legi
d’Agents Comercials i la Federació
Empresarial. L’Ajuntament va gua-
nyar quatre llocs en l’òrgan de de-
cisió de la fundació, i a més s’hi van
incorporar el Gremi d’Hoteleria i
les fundacions de la Cova Sant

Ignasi i d’Aigües de Manresa. Amb
el canvi estatutari, Fira de Manre-
sa va passar a tenir consideració de
«mitjà propi instrumental» de l’A-
juntament, fet que el va equiparar
a una societat municipal, i va as-
sumir, així, tasques de promoció
turística, com la gestió del carrer
del Balç. També va passar a ad-
ministrar el personal destinat a tas-
ques turístiques per part de l’A-
juntament (sis en total).

El patronat de Fira de Manresa
el presideix l’alcalde de la ciutat,
mentre que la presidència del co-
mitè executiu l’assumeixen alter-
nativament cada dos anys l’Ajun-

tament i la Cambra. Des de l’1 de
gener, l’encapçala el president de
la Cambra, Pere Casals.

El canvi, als estatuts es va pre-
tendre dotar de més recursos i
competències la fundació per po-
der exercir de braç executor de les
polítiques turístiques del govern
municipal. Per assolir aquest ob-
jectiu faltava, però, la persona que
encapçalés el projecte, va explicar
ahir a aquest diari el regidor de Tu-
risme, Joan Calmet. El que fins ara
havia estat gerent de l’ens, Joan
Haro, mantindrà la gestió de les fi-
res, però, segons Calmet, «no té el
perfil» per a la feina que ara es de-
mana a més a més. Per això es bus-
ca algú especialitzat, que assumi-
rà formalment la gerència de l’ens, 
tot i que la seva tasca se centrarà en
el disseny i execució de l’estratègia
turística de Manresa. «Si el turisme
ens el creiem, i ens creiem que
Sant Ignasi és una oportunitat, hi
hem de posar mitjans. Hem de fer
un pas endavant, perquè l’oferta
turística ha de tenir coherència i es-
tar ben endreçada», va dir Calmet.

Pere Casals destaca la «bona fei-
na» feta per Haro, que mantindrà
les seves atribucions. Però afegeix
que «Manresa necessita un impuls
des del punt de vista turístic», i cal,
per assolir-ho, algú que «proposi
un pla estratègic i l’executi», tot i
que l’aprovació de qualsevol pla
dependrà, en última instància,
del patronat de la fundació, que
n’és l’òrgan decisori. 

CARLES BLAYA | MANRESA

Fira de Manresa busca un gerent per
impulsar l’estratègia turística de la ciutat

L’ens assumirà les tasques de promoció de la capital del Bages amb la mirada posada en el 2022

IMPULS TURÍSTIC L’Ajuntament ha obert un procés de selecció per trobar un professional amb experiència en
el sector, amb titulació universitària, preferentment en els àmbits de turisme, econòmiques, ADE, Dret o similars,
segons la convocatòria. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el proper dia 29
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Espai Manresa 1522, un dels nous centres turístics de la ciutat

ARXIU/MIREIA ARSO

L’actual gerent, Joan Haro,
mantindrà la responsabilitat
de la gestió de l’activitat
firal de la ciutat
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ECONOMIA

 La UE va registrar un índex
de dependència energètica del
53,4% el 2014, tres dècimes
més que l'any anterior, segons
les dades publicades ahir per
l'oficina comunitària
d'estadística, Eurostat.

53,4%
EL TIPUS D’INTERÈSLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
DE DEPENDÈNCIA

D’ENERGIA
IMPORTADA

 El preu de l'habitatge de
segona mà a Espanya ha
registrat en el segon semestre
del 2015 una pujada de gairebé
el 8%, fet que suposa la taxa
de creixement més gran des de
l'any 2006, segons Tecnocasa.


EL PREU DE

L’HABITATGE DE
SEGONA MÀ
AUGMENTA

 El Banc d'Anglaterra va
mantenir ahir invariables els
tipus d'interès al Regne Unit, en
el 0,5% des del 2009, i va
rebaixar del 2,4 al 2,2% la seva
previsió de creixement per a
aquest any.

0,5%
EL BANC

D’ANGLATERRA
MANTÉ EL PREU DEL

DINER
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