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Arrenca la 24a Fira de l'Estudiant,
adreçada a l'alumnat de la Catalunya
Central
L'alcalde de Manresa acompanyat d'altres autoritats de la Catalunya Central,
han fet aquest dilluns al matí la visita institucional al certamen que se celebra fins
dijous al Museu de la Tècnica

Visita de les autoritats a la Fira de l'Estudiant, aquest dilluns al matí | AjM

La 24a edició de Fira de l'Estudiant ha obert portes aquest dilluns al matí al Museu de la Tècnica
de Manresa amb l'objectiu d'oferir orientació acadèmica a més de 3.000 estudiants de secundària i
ho ha fet amb la visita institucional encapçalada per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i la
regidora d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich. 

Els ha acompanyat també el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya
Central, Antoni Massegú; el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas; la
coordinadora territorial d'ensenyaments professionals, Mar Raluy; el vicepresident primer del
Consell Comarcal del Solsonès, Francesc Xavier Mas; el president dela Cambra de Comerç de
Manresa i president de la Fundació Lacetània, Pere Casals; i el gerent dela Fundació Lacetània, Joan
Canyadell. Hi havia també representants de les empreses patrocinadores d'aquest certament,
ICL Iberia Iberpotash, Sagalés, Sobrerroca i Abacus.

A banda de la visita dels estands d'aquesta edició, durant l'acte d'estrena de la Fira s'ha fet
lliurament d'un obsequi a les empreses patrocinadores i un reconeixement a l'autora de la
il·lustració del cartell d'aquesta edició, Natura Ferrer, alumna de l'Escola d'Art de Manresa.
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Des d'avui i fins dijous, la Fira esdevindrà un espai d'informació i d'orientació acadèmica i
professional pensat especialment per a l'alumnat de secundària del Bages, Berguedà, Solsonès i
Moianès que han de prendre decisions en relació als seus estudis i al seu futur laboral, així com
també per als tutors i les famílies que els han d'ajudar a prendre-les.

Una fira adreçada especialment per l'alumnat de 4t d'ESO

Els continguts de la Fira de l'Estudiant 2016 són d'especial interès per l'alumnat de 4t d'ESO,
batxillerat, cicles formatius i programes adreçats a alumnes que no superin l'ESO. Així mateix, la
visita també pot ser molt adequada per aquell alumnat que vulgui canviar d'estudis i per aquelles
persones que vulguin retornar al sistema educatiu des del món laboral.

El Museu de la Tècnica estarà obert els 4 dies de Fira amb el següent horari: de 9 a14 h. (dilluns,
dimarts, dimecres i dijous) i de 15 a 19 h. (dilluns, dimarts i dijous). La Fira de l'Estudiant tindran
el seu colofó amb la Jornada de portes obertes del Campus Universitari de Manresa, que se
celebrarà el dissabte 9 d'abril, de les 10 a les 14h.
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EL PRIMER DIA DEL CERTAMEN La 24a edició de la Fira de l’Estudiant va arrencar ahir amb la visita de més de 800 alumnes procedents
d’una vintena de centres i es clourà dijous, després que hagin passat pels vint estands ubicats al Museu de la Tècnica de Manresa més de 3.000
persones. Si alguna cosa està canviant en el món de l’ensenyament i es pot palpar a la fira, és el creixent interès pels cicles de grau mitjà i superior

4

La Fira de l’Estudiant arrenca amb 800
alumnes visitants i n’espera 2.200 més 

Cada vegada hi ha més opcions per a l’alumnat un cop finalitza l’ESO, i avui els cicles formatius guanyen terreny davant
l’itinerari tradicional de batxillerat més carrera El certamen, que s’allarga fins dijous, va rebre ahir la primera tanda d’estudiants



La 24a edició de la Fira de l’Es-
tudiant, que enguany tindrà una xi-
fra d’assistència de rècord, se su-
perarà la barrera dels 3.000 alum-
nes, va arrencar ahir amb la visita
de 800 estudiants vinguts d’una
vintena de centres del Bages, el
Berguedà i el Solsonès. Per a avui
se n’esperen més de 900, i demà
(que és el dia dedicat als alumnes
que ja estan cursant cicles forma-
tius o batxillerat) n’hi haurà 470. El
darrer dia del certamen, dijous,
n’hi haurà més de 800 d’ESO que
trepitjaran les instal·lacions del
Museu de la Tècnica buscant
orientació per al seu futur acadè-
mic. A tots aquests visitants, cal su-
mar-hi les persones que s’adrecin
a la fira per lliure.

Ahir, a les 11 del matí, quan la
fira només feia un parell d’hores
que havia obert portes, alumnes de
l’institut de Puig-reig, de l’institut
escola Sant Jordi de Navàs i del
centre de formació PTT Manresa
recorrien els vint estands ubicats
al Museu de la Tècnica de Manre-
sa. On s’acumulava més gent era
davant de les sis cabines d’orien-
tació individualitzada, on els es-
tudiants feien cua per poder as-
seure’s davant d’un professional
que els donés informació i pistes
sobre les seves futures possibilitats
acadèmiques. 

Cicles formatius, a l’alça
El taulell dedicat a la formació
professional o als centres que ofe-
reixen un ampli ventall de cicles
formatius també s’hi acumulaven
grups nombroses de gent, com
davant l’espai de Batxillerat i Uni-
versitat. A l’estand de l’Escola d’Art
de Manresa, per exemple, la seva
secretària acadèmica, Anna Mar-
tí, assegurava que «cada vegada te-
nim més demanda per als cicles
formatius que oferim [de grau
mitjà, d’assistència al producte
gràfic imprès; i el de grau superior,
d’il·lustració]». I afegia haver notat
que «els alumnes cada cop de-
manen més informació d’ense-
nyaments que no passen pel bat-
xillerat. Es busquen altres vies,
que s’ha vist que també són vàli-
des».

Un grup de tres joves alumnes
de quart d’ESO de l’Escola Dioce-
sana de Navàs (EDN), Marc Gon-
zález, Roger Liso i Ramon Vila, ex-
emplificaven a la perfecció les pa-
raules d’Anna Martí. Malgrat que

aquests tres nois no estan interes-
sats en estudis relacionats amb
l’art, tenen clar que no volen es-
tudiar batxillerat l’any que ve i, sen-
se cap tipus de complexos, ex-
pressaven que «no ens hi veiem
amb cor». Per això, ahir al matí por-
taven informació sota el braç sobre
cicles formatius de grau mitjà re-
lacionats amb l’esport i la mecà-
nica. Roger Liso assenyalava que,
avui dia, «tenir carrera ja no és im-
prescindible. Les empreses valoren
més que tinguis un cicle i esti-
guis ben format en una àrea es-
pecífica». Tot i això, aquests tres es-
tudiants, no descarten, en el futur,
fer «el cicle de tècnic superior
d'esports a l’institut Quercus de
Sant Joan» o, fins i tot, «estudiar el
grau superior Ciències de l’Activi-
tat Física i l’Esport a l’INEFC».

Un altre grup de tres noies, en
aquest cas de l’institut de Puig-reig,
representaven l’antítesi del tres
nois de Navàs. Paula Martínez,
Fàtima Herbal i Clàudia Mate te-
nen clar que l’any que ve volen fer
batxillerat. Martínez, que va ad-
metre que treia «bones notes» i, per
tant, podria «triar més endavant»,
deia que la «tiba el batxillerat cien-
tífic», però que no n’està conven-
çuda. Herbal sí que sap que vol es-
tudiar el batxillerat social, però
que després encara no té clar si es
decantarà per «la gestió d’empre-
ses o pel dret»; i finalment, Mate es
vol convertir en «cirurgiana», tot i
que reconeix que s’haurà d’esfor-
çar «amb la física».

Mireia Pujantell, Marc Torren-
te i Gemma Soler, alumnes l’EDN,
feien cua ahir a quarts de 12 h per
ser atesos a les cabines d’atenció
individualitzada. Soler, que vol
estudiar ADE o alguna cosa rela-
cionada amb els idiomes, adme-

tia que esperava que la fira l’ajudés
a «esvair dubtes, perquè sé què és
el que més m’agrada, però no sé
cap on tirar». També tenia dubtes
Pujantell, que vol estudiar algun ci-
cle de grau mitjà relacionat amb
l’economia, i que deia que «tanta
informació no sé si m’ajudarà». Fi-
nalment, Torrente tenia les coses
més clares: «m’agradaria fer el
batxillerat científic per després
estudiar alguna enginyeria».

L’àmbit universitari manresà,
molt present a la fira, troba a faltar
més presència d’alumnes de bat-
xillerat, en aquests moments mi-
noritaris en relació amb els d’ESO,
i voldria elements de renovació en
el format del certamen en les pro-
peres edicions.

Ahir al migdia va visitar la fira l’al-
calde de Manresa, Valentí Junyent,
acompanyat de la regidora d’En-
senyament i Universitats,  Mercè

Rosich; el director territorial d’En-
senyament, Antoni Massegú; el
president  del Consell Comarcal
del Bages, Agustí Comas; la coor-
dinadora territorial d’Ensenya-
ments professionals, Mar Raluy; el
vicepresident primer del Consell
Comarcal del Solsonès, Francesc
Xavier Mas; i el president de la
Cambra de Comerç de Manresa i
president de la Fundació Lacetà-
nia, Pere Casals, entre d’altres.

A. IGLESIAS | MANRESA
A.I.T.

Si una cosa tenen clara aquests tres alumne de l’Escola Diocesana de Navàs és que el seu futur acadèmic no
passarà pel batxillerat. Ahir recollien informació sobre cicles formatius relacionats amb l’esport i la mecànica.


Marc González, Roger Liso i Ramon Vila aposten pels cicles formatius

A.I.T.

En canvi, aquestes tres estudiants de quart d’ESO de l’institut Puig-reig es decanten per cursar batxillerat –algunes
encara no han decidit quina branca– per després poder estudiar una carrera. 


Paula Martínez, Fàtima Herbal i Clàudia Mate volen anar a la universitat

A.I.T.

En aquest grup de tres joves de l’EDN hi ha una mica de tot: Soler voldria estudiar el grau d’ADE o algun grau
relacionat amb els idiomes; Pujantell es decanta per un cicle formatiu de grau mitjà i Torrente vol fer una enginyeria.


Mireia Pujantell, Marc Torrente i Gemma Soler: entre els cicles i les carreres 

A.I.T.

EL CARTELL DE LA FIRA ÉS OBRA
DE LA JOVE NATURA FERRER
El cartell de la fira és obra de

Natura Ferrer, alumna de l’Escola
d’Art de Manresa, i a qui ahir les
autoritats van fer un reconeixement
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La Cambra ofereix un nou curs per
formar joves en el sector de
l'hostaleria
La formació començarà el 18 d'abril i es farà conjuntament amb l'Escola Joviat

La Cambra de Comerç de Manresa ha programat un nou curs adreçat a joves que no estiguin
treballant ni estudiant amb l'objectiu de facilitar-los la inserció laboral. En aquest cas, el curs vol
ajudar els participants a trobar feina al sector de l'hostaleria, un dels que crea més llocs de
treball de cara a la temporada d'estiu. Per aquest motiu, les classes s'iniciaran el proper 18
d'abril i acabaran el dia 1 de juny. El curs és gratuït i s'adreça a joves menors de 30 anys vulguin
rebre formació específica per ocupar un lloc de treball.
 
El curs inclourà una primera part d'ocupabilitat i habilitats socials que ha de servir als joves per
adquirir confiança per apropar-se a les empreses i desenvolupar-se correctament al lloc de treball.
La segona part és la formació específica en operacions bàsiques de bar i restaurant, en què els
participants aprendran i posaran en pràctica els conceptes bàsics d'atenció al client en un
establiment de restauració, preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, etc. Aquesta
formació es durà a terme a les instal·lacions de l'Escola d'Hoteleria Joviat i l'impartiran professors
especialitzats en aquest àmbit.
 
Aquest curs forma part del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), que executen les
Cambres de Comerç amb el finançament del Ministeri de Treball i Seguretat Social i el Fons Social
Europeu, com a part del pla de xoc europeu per reduir l'atur juvenil. Un cop acabada la formació,
els joves entren a formar part d'una borsa de treball que la Cambra difón entre les empreses del
territori que, a més, gaudeixen d'avantatges per a la contractació d'aquests joves. Concretament,
per cada contracte d'un mínim de 6 mesos les empreses poden beneficiar-se d'un ajut econòmic
de 1.500 euros.
 
Les persones interessades en fer aquest curs poden posar-se en contacte amb la Cambra al
telèfon 93 872 42 22 o al correu electrònic jmonge@cambramanresa.org.
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La Cambra de Comerç de Man-
resa ha programat un nou curs
adreçat a joves que no estiguin tre-
ballant ni estudiant amb l’objectiu
de facilitar-los la inserció laboral.
En aquest cas, el curs vol ajudar els
participants a trobar feina al sec-
tor de l’hostaleria, un dels que
crea més llocs de treball de cara a
la temporada d’estiu. Les classes
s’iniciaran el 18 d’abril i acabaran
l’1 de juny. El curs és gratuït i s’a-
dreça a joves menors de 30 anys.

El curs inclourà una primera
part d’ocupabilitat i habilitats so-
cials per adquirir confiança per
apropar-se a les empreses i des-
envolupar-se correctament al lloc
de treball. La segona part és la for-
mació específica en operacions bà-

siques de bar i restaurant, en què
els participants aprendran i posa-
ran en pràctica els conceptes bà-
sics d’atenció al client en un esta-
bliment de restauració, preparar i
presentar begudes senzilles i men-
jars ràpids, etc. Aquesta formació
es durà a terme a les instal·la-
cions de l’Escola d’Hoteleria Joviat.

Aquest curs forma part del Pro-
grama Integral de Qualificació i
Ocupació (PICE) de les Cambres
de Comerç amb el finançament
del Ministeri de Treball i Segure-
tat Social i el Fons Social Europeu.
Un cop acabada la formació, els jo-
ves entren a formar part d’una
borsa de treball que la Cambra di-
fón entre les empreses del territo-
ri que, a més, gaudeixen d’avan-
tatges per a la contractació dels jo-
ves. Així, per cada contracte d’un
mínim de 6 mesos les empreses
poden beneficiar-se d’un ajut eco-
nòmic de 1.500 euros. Els interes-
sats en fer aquest curs poden po-
sar-se en contacte amb la Cambra
al telèfon 93 872 42 22 .

REDACCIÓ | MANRESA

La Cambra de Manresa
organitza un curs per
formar joves a l’hostaleria
La formació, que és

gratuïta i s’estableix en
dues fases, es farà entre el
18 d’abril i l’1 de juny



El conseller delegat del BBVA,
Carlos Torres, va explicar dilluns
que l'entitat es podria plantejar
tancar fins a 2.800 oficines arreu de
l'Estat de forma gradual en els
pròxims anys. El tancament de
les sucursals aniria en consonàn-
cia amb el creixent procés de di-
gitalització de l'entitat i d'aquesta
manera només conservarà un mi-
ler d'oficines de les 3.800 que té ara.

En una conversa informal en
una trobada amb inversors al Mo-
ney20/20 a Copenhaguen, Torres
es va preguntar si «té sentit» tenir
obertes 3.800 sucursals, i va mati-
sar que aquesta mesura s'aplicaria,
en tot cas, a llarg termini. De mo-
ment, fonts de l'entitat han indicat
que ara per ara no hi ha cap pla de
tancament d'oficines previst.

Precisament, l’1 d'abril passat els
sindicats van fer públic que Ban-

co Santander preparava el tanca-
ment «imminent» de 450 ofici-
nes i la remodelació d'unes 350 su-
cursals més cada any fins a arribar
al miler el 2018 per transformar-les
en «oficines del futur», a més d'un
pla d'acomiadaments.

El BBVA va iniciar la setmana
passada el seu pla de fusió amb
Catalunya Banc, l’entitat hereva de
Caixa Manresa, després que el
banc que presideix Francisco Gon-
zález adquirís l’entitat catalana
intervinguda per l’estat.

ACN | BARCELONA

BBVA estudia tancar 2.800
oficines arreu de l'Estat
El pla de l’entitat propietària de Catalunya Banc és deixar en un miler de

sucursals la seva xarxa d’atenció als clients en benefici de la digitalització


L’oficina del BBVA al carrer Guimerà de Manresa

ARXIU/MIREIA ARSO

Madrid
IBEX 35

-209,80 (-2,44%)
8.387,70

Madrid
GENERAL

-21,10 (-2,44%)
844,93

València

-27,12 (-2,55%)
1.036,65

Barcelona

-18,29 (-2,68%)
665,19

Bilbao

-32,40 (-2,27%)
1.396,65

Latibex

-35,20 (-2,73%)
1.256,20

Euro Stoxx
50 P. VALORS

-71,93 (-2,43%)
2.890,35

Nova York
DOW JONES (*)

-90,77 (-0,51%)
17.646,23

Londres
FTSE 100

-73,49 (-1,19%)
6.091,23

Tòquio
NIKKEI

-390,45 (-2,42%)
15.732,82

Frankfurt
DAX

-258,72 (-2,63%)
9.563,36

La borsa espanyola va caure ahir el 2,44% i va
tornar a nivells de final de febrer, afectada per
la cotització del cru i els dubtes sobre la recu-
peració econòmica després de la publicació d’al-
gunes dades negatives com la inesperada cai-
guda de les comandes industrials d'Alemanya.
Així, el principal selectiu espanyol, l'Íbex 35, va

perdre 209,80 punts, el 2,44%, fins als 8.387,70
punts, de manera que les pèrdues de l'any ja arri-
ben al 12,12%. A Europa, París va caure el 2,18;
Milà, el 3%; Londres, l’1,19% i Frankfurt, el 2,63%.
El mercat espanyol va començar la sessió amb

pèrdues després que la vigília Wall Street tanqués
a la baixa i ahir el Nikkei baixés més del 2% davant
la fortalesa del ien respecte al dòlar.

La nova caiguda del cru en l'obertura, a més de
la publicació de dades macroeconòmiques a es-
cala europea gems positives, van provocar que el
mercat espanyol ampliés les pèrdues. Fins i tot, al
migdia, ja se situava per sota dels 8.400 punts, en
caure més del 2%.
El pessimisme sobre la recuperació econòmica

es va instal·lar de nou al mercat després de conèi-
xer una inesperada caiguda de les comandes in-
dustrials d'Alemanya. Igualment, l'OCDE va   adver-
tir ahir a Alemanya que encara es troba en una si-
tuació estable després de la crisi, necessita incre-
mentar les seves inversions i la seva productivitat.
A més, les previsions de l'OCDE apunten que

l'economia del país creixerà aquest any l’1,3% per

l’1,4% de l'any passat. Per al 2017, s'espera un
avanç de l’1,7%.
De la mateixa manera, el Fons Monetari Inter-

nacional (FMI) ha advertit que «la recuperació és
massa lenta, massa fràgil i que augmenten els ris-
cos sobre la seva durada».
Tot això va portar la borsa espanyola a sumar la

seva quarta sessió consecutiva de retallades,
arrossegada per l'obertura a la baixa de Wall Stre-
et, a més del sector financer i les companyies lli-
gades als materials.
La tensió que es va viure en el mercat de renda

fixa va provocar que els inversors recalessin en va-
lors refugi com l'or o el deute alemanya, el que va
contribuir al fet que la prima de risc espanyola pu-
gés a 139 punts bàsics.
I això malgrat que Espanya saldava amb èxit una

nova subhasta de lletres a sis i dotze mesos.

L’Íbex 35 cau a nivells de final de febrer

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 6.330 0.00 6.967 5.866

CARTERA REA 1.020 0.00 2.000 0.860

CEVASA 8.800 -1.23 8.910 4.690

CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000

D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500

FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950

IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.200 1.200

INVERFIATC 1.040 0.00 1.100 0.300

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.350 2.010

LIWE ESP. 12.000 0.00 12.000 11.000

MOLINS 9.800 0.00 9.800 8.814

U.EUROPEA I. 1.200 0.00 2.530 1.200

URBAR 0.400 0.00 0.537 0.303

Abertis 14,270 -1,11 14,355 14,205 38.810.116 16,130 12,140
Acciona 65,470 -2,31 66,320 65,450 6.662.988 80,450 61,090
Acerinox 9,941 -0,84 9,979 9,750 10.703.546 15,679 7,037
ACS 25,785 -2,11 26,265 25,565 24.233.004 32,171 19,310
Aena 114,400 1,15114,600 111,700 32.454.158 116,000 80,660
Amadeus 37,820 -0,62 37,965 37,550 32.057.816 42,041 32,290
ArcelorMittal 3,967 -5,97 4,040 3,829 17.930.147 8,235 2,009
Banco Popular 2,103 -3,22 2,150 2,075 42.137.175 4,781 1,984
Banco Sabadell 1,471 -2,26 1,510 1,471 37.547.380 2,316 1,336
Bankia 0,798 -2,21 0,817 0,794 14.873.224 1,274 0,701
Bankinter 6,130 -2,03 6,212 6,101 14.637.762 7,222 5,612
BBVA 5,500 -2,15 5,608 5,484167.106.765 9,260 5,130
Caixabank 2,490 -2,43 2,541 2,478 30.160.645 4,322 2,328
Dia 4,367 -3,24 4,484 4,261 22.246.307 7,487 4,261
Enagas 26,205 -0,17 26,330 25,960 18.393.090 27,951 22,477
Endesa 16,765 -0,45 16,805 16,640 24.340.538 20,268 15,547
FCC 7,575 -0,07 7,580 7,553 11.526.581 11,439 5,388
Ferrovial 18,300 -2,06 18,665 18,220 38.610.227 22,972 17,295

Gamesa 16,725 -2,02 16,975 16,560 21.969.632 18,270 10,910
Gas Natural 17,145 -1,18 17,360 17,080 27.263.948 21,824 15,065
Grifols 19,850 -0,63 19,945 19,670 37.638.173 22,812 16,861
IAG 6,847 -1,91 6,986 6,824 19.826.676 8,613 6,009
Iberdrola 5,764 -1,27 5,794 5,743 96.404.033 6,597 5,519
Inditex 28,450 -2,88 29,080 28,450 89.680.408 35,375 25,802
Indra 9,923 -0,63 9,980 9,700 9.498.066 11,525 7,610
Mapfre 1,806 -2,90 1,839 1,791 19.694.212 3,437 1,617
Mediaset 10,190 -1,26 10,385 10,140 17.719.525 13,195 8,141
Merlin 9,860 -1,40 9,945 9,737 22.884.610 12,215 8,945
OHL 5,058 -5,01 5,280 5,021 16.307.231 12,594 3,871
REC 75,950 -0,54 76,100 75,500 32.444.757 81,053 65,702
Repsol 9,321 -2,72 9,426 9,210100.980.650 17,423 7,953
Sacyr 1,580 -9,20 1,720 1,567 16.799.226 4,063 1,263
Santander 3,650 -3,46 3,735 3,650209.379.189 6,806 3,310
T Reunidas 24,790 -0,28 24,945 24,340 10.797.178 46,640 21,255
Telefónica 9,082 -3,42 9,277 9,070157.861.278 13,896 8,483

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 3,781 3,650 -3,46 209.379.189

BBVA 5,621 5,500 -2,15 167.106.765

Telefónica 9,404 9,082 -3,42 157.861.278

Repsol 9,582 9,321 -2,72 100.980.650

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

FCC 7,580 7,575 -0,07 11.526.581

Enagas 26,250 26,205 -0,17 18.393.090

T Reunidas 24,860 24,790 -0,28 10.797.178

Endesa 16,840 16,765 -0,45 24.340.538

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Sacyr 1,740 1,580 -9,20 16.799.226

ArcelorMittal 4,219 3,967 -5,97 17.930.147

OHL 5,325 5,058 -5,01 16.307.231

Santander 3,781 3,650 -3,46 209.379.189

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,140
0,805

1,089
125,665

Mibor -0,012
Euríbor -0,012

IRS 0,025
IRPH Conjunt Entitats 2,007

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1215,000
14,960

1231,500

15,190

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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nnn El curs de Gestió Comercial de 
Vendes que impartirà la Cambra 
de Comerç de Manresa ha fet la se-
va presentació ofi cial davant d’una 
vintena de persones interessades. 
La formació, subvencionada i adre-
çada a persones que estiguin en si-
tuació d’atur, té per objectiu ajudar 
a la inserció laboral dels alumnes 
a l’àrea comercial de les empreses, 
que necessiten professionals que 
dominin unes habilitats i coneixe-
ments determinats.
 Les classes començaran el dia 4 
d’abril i encara hi ha places dispo-
nibles. Les persones interessades 
poden posar-se en contacte amb 
la Cambra de Manresa al telèfon 
93 872 42 22 o al correu electrònic 
jmonge@cambramanresa.org (Jo-
sep Maria Monge).
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Participants a la jornada d’autoconsum elèctric de plaques solars

Es va ingressar  2,3 milions d’impostos de les comarques  barcelonines

L’objectiu és oferir recursos per a la recerca de feina

Augment d’un 17% de  la recaptació d’impostos

nnn El Centre d’Iniciatives per 
l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament 
de Manresa ha reiniciat els Espais 
de Recerca de Feina. El projecte, 
fi nançat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social té l’ob-
jectiu d’oferir recursos per a la re-
cerca de feina i afavorir el procés 
d’inserció laboral de les persones 
que volen trobar una feina.
Per participar en aquest projecte 
és imprescindible estar inscrit al 
SOC com a demandant d’ocupació, 
tenir defi nit un projecte professio-
nal, tenir disponibilitat i interès a 

nnn La Generalitat va recaptar 
2.317,24 MEUR en impostos a Bar-
celona i comarques centrals durant 
el 2015, un 17,33% més que l’any an-
terior.
 Hi ha dues causes –o tributs, par-
lant en propietat- que expliquen 
aquest increment. Per una banda, la 
recaptació de Successions s’enfi la 
d’un any per l’altre, passant dels 179 
als 311 MEUR. I, per l’altra, els in-
gressos d’aquells tributs vinculats 
amb el sector immobiliari també 
pugen d’un any per l’altre, arribant 

El CIO Manresa reinicia 
els Espais de Recerca de 
Feina pels inscrits al SOC  

La Generalitat recapta 
2.317 milions en impostos 
a Barcelona i comarques

participar, coneixement del cata-
là/castellà i autonomia sufi cient en 
informàtica i internet.
Els Espais de Recerca és un projecte 
que compta a les instal·lacions de 
CIO d’un espai físic amb ordina-
dors i connexió a internet per a la 
recerca activa de feina que ofereix 
una atenció personalitzada i suport 
a càrrec de personal tècnic d’orien-
tació laboral; recursos, informació 
i materials de suport per a optimit-
zar la recerca de feina (adequació 
del currículum a les candidatures, 
la carta de presentació...); intercan-
vi entre diferents participants i les 
orientadores; i accés directe als di-
ferents portals de feina i xarxes so-
cials per a la recerca d’ocupació.  n

als 1.248 MEUR (sobretot, arran de 
la recuperació de les compraven-
des d’habitatge de segona mà). De 
tot el llistat de tributs propis i ce-
dits per l’Estat, entre els quals van 
augmentar recaptació al territori, 
també hi ha la taxa turística (refl ex 
de l’empenta que té la marca Bar-
celona a l’exterior). 
L’any passat, a Barcelona i comar-
ques centrals, la Generalitat va in-
gressar 2.317.241.103,18 euros pro-
cedents dels tributs propis i dels 
cedits per l’Estat. n

Una vintena de persones s’han interessat pel curs que impartirà la Cambra

redacció
Manresa

OPORTUNITAT.  Es tracta de formació subvencionada per a persones a l’atur

El curs de  gestió comercial 
de vendes crea expectació

Els interessats en el curs que té per objectiu ajudar a la reinserció laboral

Èxit de la jornada d’autoconsum 
elèctric amb plaques solars 

Organitzada pel Consell Comarcal del Bages i amb un centenar d’assistents

redacció
Manresa

redacció
Manresa

nnn Les energies renovables són el 
futur i surten a compte i cada cop 
seran més els equipaments públics 
i privats que generaran energia per 
a autoconsum. Aquest va ser el mis-
satge principal dels ponents de la 
jornada mitjançant plaques solars 
fotovoltaiques, que va reunir uns 
110 assistents a la UPC. La jorna-
da organitzada per l’Agència Co-
marcal de l’Energia del Bages (del 
Consell Comarcal del Bages),  i di-
verses entitats i agrupacions pro-
fessionals. La primera intervenció 
va anar a càrrec de Frederic Andreu 
de SolarTradex, que va explicar que 
“una instal·lació fotovoltaica per a 
autoconsum és com comprar per 

avançat part de l’energia elèctri-
ca  que es consumirà en els pro-
pers 20 anys, però pagant un preu 
força més baix que l’actual”. Des-
prés va ser el torn de l’Ajuntament 
d’Artés i SUD Renovables que van 
explicar la seva experiència amb la 
instal·lació de plaques fotovoltai-

ques en dos equipaments munici-
pals: l’escola Doctor Ferrer i Cal Sit-
ges. Finalment, la darrera part de 
la jornada va servir per presentar 
exemples d’instal·lacions solars fo-
tovoltaiques en l’àmbit privat, com 
algunes granges, o la nova planta 
fotovoltaica de l’empresa Denso. n

El curs té una durada total de 530 
hores que inclouen 80 hores de 
pràctiques en empreses. Els alum-
nes que el completin obtindran un 
certifi cat de professionalitat de ni-
vell 3, un document que acreditarà 
les seves competències i que po-
dran convalidar per crèdits d’un 
cicle formatiu. 
L’objectiu d’aquesta formació és 
que els alumnes aprenguin a or-
ganitzar, realitzar i controlar les 

operacions comercials d’una em-
presa en contacte directe amb els 
clients o bé a través de tecnologies 
de la informació i la comunicació 
i utilitzant, si és necessari, la llen-
gua anglesa. També s’incidirà en el 
desenvolupament de les seves ha-
bilitats de coordinació de l’equip 
comercial i de supervisió de les ac-
cions de promoció, difusió i venda 
de productes i serveis. n

arXiU
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