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La Cambra acull la presentació dels
projectes del congrés Talent+
Empresa
Un jurat escoltarà i avaluarà un total de 24 projectes fets per alumnes de formació
professional de diferents centres d'ensenyament de la comarca

La seu de la Cambra de Comerç de Manresa acollirà dimarts i dimecres les dues sessions de
presentació dels projectes de Talent+Empresa, el congrés d'emprenedoria dirigit a alumnes de
formació professional del Bages que enguany celebra la segona edició. Un jurat format per
persones vinculades a empreses importants del territori serà qui escoltarà i avaluarà els projectes
empresarials, un total de 24, que han plantejat alumnes dels centres Joviat, Lacetània, Quercus,
Guillem Catà, Castellet i Escola Montserrat. Els estudiants seran els que hauran de defensar la
seva proposta i respondre a les preguntes del jurat per tal de poder determinar quins d'aquests
treballs són susceptibles de convertir-se en projectes empresarials reals.

Les presentacions s'iniciaran tres quarts de 10 del matí i acabaran a dos quarts d'1 del migdia. El
jurat seleccionarà un total de 6 projectes, 3 de cicles formatius de grau mitjà i 3 de grau superior,
que seran els finalistes del congrés i es presentaran públicament en l'acte de cloenda que tindrà
lloc a mitjans del mes de juny . Aquests projectes rebran un ajut econòmic per part de La Caixa i
suport per al seu desenvolupament per part de les empreses i de la Cambra de Comerç. L'objectiu
final del congrés és aconseguir que els projectes creats pels estudiants d'FP als centres
d'ensenyament acabin esdevenint projectes reals i una primera experiència emprenedora per als
seus autors.

Implicació del món educatiu i empresarial

El congrés Talent+Empresa compta amb la implicació del món educatiu i empresarial del territori,
en el que vol ser una experiència més de cooperació entre escola i empresa. D'altra banda,
alumnes que fan pràctiques a la Fundació Althaia en el marc del projecte Althaia Activa han assumit
la gestió del congrés, ocupant-se de l'organització de les diferents jornades i del desenvolupament i
manteniment del web www.talent-empresa.com.

Apropar el talent a les empreses

Talent+Empresa està impulsat per la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i la
Generalitat de Catalunya a través del departament d'Ensenyament. El seu objectiu és convertir
el Bages en un referent en emprenedoria a la formació professional, aprofitant el pes que aquests
estudis tenen a la comarca i la implicació que mostren les empreses del territori en la formació dels
estudiants. El congrés busca posar en contacte el talent existent als centres d'FP de la comarca
amb empreses susceptibles d'incorporar i desenvolupar nous projectes, contribuint d'aquesta
manera a la inserció dels joves al món empresarial i a la innovació a les empreses.
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Mancomunar serveis, oferir sòls i
naus més grans i facilitar tràmits,
reptes dels polígons

Jornada organitzada pel Consell Comarcal del Bages al Palau Firal | CCBages

El futur dels polígons d'activitat econòmica al Bages passa per mancomunar serveis, oferir sòls i
naus industrials més grans i facilitar els tràmits empresarials. Aquesta és una de les principals
conclusions de la jornada organitzada pel Consell Comarcal del Bages al Palau Firal de Manresa
que ha debatut les capacitats del territori en matèria de sòl i sostre industrial. 

La reindustrialització, a debat

Les diferents intervencions durant la taula de debat han plantejat els aspectes que caldria millorar
per facilitar l'atracció de noves empreses als polígons d'activitat econòmica del territori i que no
només es basen en millorar l'oferta d'espai físic disponible (naus o terrenys) sinó en fer més
atractiu el conjunt de la comarca. S'ha posat de manifest la necessitat de fer més àgils els tràmits
amb les diferents administracions,  la urgència de recepcionar urbanísticament tots els polígons, la
necessitat de flexibilitzar els usos del sòl i, sobretot, la necessitat de mancomunar serveis i crear
incentius per ajudar als propietaris de naus desocupades perquè puguin comercialitzar-les.  Ha
quedat palès, durant les intervencions, que el dèficit d'infraestructures viàries i ferroviàries que
arrossega el Bages històricament representa un obstacle alhora de triar la comarca com
emplaçament per empreses que requereixen una comunicació ràpida amb el Port i amb Barcelona.

Estoc de naus buides
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Durant la jornada s'ha fet públic que el Bages compta amb 370 ofertes de venda-lloguer als
diferents polígons d'activitat econòmica, la meitat naus i la meitat terrenys sense edificar. L'oferta
no ha crescut al llarg dels anys tot i disminuir el nombre d'empreses ubicades als polígons com a
conseqüència de la crisi. La comarca compta amb un estoc de naus buides que va sortint al
mercat alhora que va creixent la demanda. Aquest increment ja es nota els dos darrers anys a
l'àrea metropolitana de Barcelona i s'espera es noti també properament al Bages. La demanda
per establir-se al Bages és molt inferior a les comarques de la primera àrea metropolitana, malgrat
que els preus són més econòmics.

Mancança de naus grans i mitjanes

La sessió ha fet visible que el Bages té una mancança de naus mitjanes i grans, de més de 2.000
metres quadrats,  a punt per comercialitzar-se i, en canvi, ofereix naus petites i de segona mà que
tenen un sobre cost alhora d'adequar-se per acollir noves activitats.

Participants

La jornada ha comptat amb la participació d'Asunción Mayoral, cap del Servei de Localització
Empresarial de la Generalitat de Catalunya, Jordi Torrens, vicepresident de la Cambra de Comerç
i Indústria de Manresa, Esteve Pintó, president de PIMEC a la Catalunya Central, Enric Masana,
delegat al Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Antonio Muñoz, delegat al
Bages del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya i Jordi Valls, tècnic de l'àrea
de Desenvolupament Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La cloenda de la jornada ha
anat a càrrec de Laura Vilagrà, delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. L'acte
ha estat organitzat pel Consell Comarcal del Bages amb el suport econòmic de la Diputació de
Barcelona.
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La taxa d'atur es va mantenir a
l'abril a l'eurozona en el 10,2% i
únicament va baixar una dècima
al conjunt de la Unió Europea
(UE), en situar-se en el 8,7%, el que
suposa, no obstant això, els nivells
més baixos des d'agost del 2011 i
des d'abril del 2009, respectiva-
ment. En termes interanuals, l'atur
va baixar vuit dècimes a l'eurozo-
na i nou en el conjunt del bloc co-
munitari, segons les dades d'a-
bril difoses avui per l'agència co-
munitària d'estadística Eurostat.

A tall de comparació, la taxa de
desocupació als Estats Units va ser
del 5% a l'abril, estable en com-
paració de la del març, i es va re-
duir de quatre dècimes respecte
del mateix mes del 2015. L'abril hi
havia 21,2 milions de desocupats
a la UE, dels quals 16,4 milions cor-
responien als dinou països de la
moneda única.

EFE | BRUSSEL·LES

L’atur es manté
a l'eurozona
i baixa una
dècima
a la UE a l'abril

El Bages disposa d’un total de
370 terrenys i naus disponibles
per a la venda o el lloguer als di-
ferents polígons d’activitat eco-
nòmica de la comarca, la meitat
naus i la meitat terrenys sense
edificar. La dada es va donar a co-
nèixer en el transcurs d’una sessió
organitzada pel Consell Comarcal
del Bages per abordar l’estat de la
qüestió dels polígons de la co-
marca, a la qual van assistir dife-
rents experts.

Segons es va informar durant la
jornada, celebrada divendres pas-
sat, l’oferta no ha crescut al llarg
dels anys, tot i disminuir el nom-
bre d’empreses ubicades als polí-
gons com a conseqüència de la cri-
si. La demanda per establir-se al
Bages és molt inferior a la de les co-
marques de l’àrea metropolitana,
malgrat que els preus són més
econòmics al Bages. Amb tot, es va
apuntar durant la sessió, la co-

marca té un estoc de naus buides
que va sortint al mercat alhora
que va creixent la demanda.
Aquest increment ja s’ha notat els
dos darrers anys a l’àrea metro-
politana de Barcelona i s’espera
que també es noti properament al
Bages. 

La sessió va fer visible que el Ba-
ges té una mancança de naus mit-
janes i grans, de més de 2.000 me-
tres quadrats,  a punt per comer-
cialitzar-se i, en canvi, ofereix naus
petites i de segona mà que tenen
un sobrecost a l’hora d’adequar-se
per acollir noves activitats.

Les diferents intervencions du-
rant la taula de debat organitzada
van plantejar els aspectes que cal-
dria millorar per facilitar l’atracció
de noves empreses als polígons
d’activitat econòmica del territori
i que no només es basen a millo-
rar l’oferta d’espai físic disponible
(naus o terrenys) sinó a fer més
atractiu el conjunt de la comarca.

Així es va posar de manifest la
necessitat de fer més àgils els trà-
mits amb les diferents adminis-
tracions,  la urgència de recepcio-
nar urbanísticament tots els polí-
gons, la necessitat de flexibilitzar
els usos del sòl i, sobretot, la ne-
cessitat de mancomunar serveis i
crear incentius per ajudar els pro-
pietaris de naus desocupades per-
què puguin comercialitzar-les. 

Al llarg de la sessió va quedar
palès que el dèficit d’infraestruc-
tures viàries i ferroviàries que ar-
rossega el Bages històricament
representa un obstacle a l’hora
de triar la comarca com a empla-
çament per a empreses que re-
quereixen una comunicació ràpi-
da amb el port i amb Barcelona.

La jornada, celebrada al Palau
Firal de Manresa, va tenir la parti-
cipació d’Asunción Mayoral, cap
del Servei de Localització Empre-
sarial de la Generalitat de Catalu-
nya; Jordi Torrens, vicepresident de

la Cambra de Comerç i Indústria
de Manresa; Esteve Pintó, presi-
dent de PIMEC Catalunya Central;
Enric Masana, delegat al Bages-
Berguedà del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya; Antonio Mu-
ñoz, delegat al Bages del Col·legi
d’Agents de la Propietat Immobi-
liària de Catalunya; i Jordi Valls,
tècnic de l’àrea de Desenvolupa-
ment Econòmic de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. La cloenda
de la jornada va anar a càrrec de
Laura Vilagrà, delegada del Govern
de la Generalitat a la Catalunya
Central. L’acte va ser organitzat
pel Consell Comarcal del Bages
amb el suport econòmic de la Di-
putació de Barcelona.
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El Bages té en lloguer o venda 370
naus i terrenys als polígons industrials

La comarca identifica una mancança de naus mitjanes i grans a punt per comercialitzar

El Consell del Bages aplega
experts en una jornada per
debatre sobre com millorar
l’atracció dels polígons
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La borsa espanyola va baixar ahir el 0,91% i va
perdre el nivell dels 9.100 punts, davant el te-
mor dels inversors per una possible sortida del
Regne Unit de la Unió Europea, que va fer cau-
re a la lliura i accentuar les retallades en les pla-
ces europees.
La publicació d'una enquesta al diari britànic The

Guardian que reflecteix que, ara com ara els brità-
nics es decidirien per no continuar a la Unió Euro-
pea i apostarien per l'anomenat Brexi», va ser de-
terminant en els mercats.
Amb la prima de risc espanyola en 134 punts

bàsics, l'Íbex 35, el principal indicador nacional,
va caure 82,90 punts, aquest 0,91%, fins a acabar
en 9.034 punts. Al maig tot just puja un 0,09% i en

l'any acumula un retrocés del 5,35%.
Al Vell Continent, amb l'euro a 1,113 dòlars, Milà

va encapçalar les pèrdues en caure l’1,45%; Frank-
furt, el 0,68%; Londres, el 0,64%, tot i que es man-
tenia en positiu fins a la publicació de la citada en-
questa; i París, el 0,53%.
El mercat espanyol va obrir pràcticament pla,

amb una lleu revalorització del 0,02%, tot i la bona
jornada de les borses asiàtiques, que van tancar
amb guanys de fins al 4% en el cas de les xineses,
i del 0,9% a Hong Kong i Tòquio.
En aquests moments llastaven els resultats del

fabricant automobilístic alemany Volkswagen, el
benefici del qual va baixar més del 19% en el pri-
mer trimestre de l'any, fet que va provocar el des-

cens de Frankfurt, que al seu torn impedia que les
borses europees avancessin en consonància amb
les asiàtiques.
Al llarg del matí es va conèixer que els preus de

consum a l'eurozona van caure el 0,1% el maig en
taxa interanual i també es va saber que el dèficit de
l'Estat espanyol va créixer el 15,7% de gener a
abril, fins 13.981 milions d'euros.
Així, l'Ibex-35 continuava pla a migdia, tot i la

mala jornada del sector financer.
Pel que fa a Wall Street, va obrir amb una alça

del 0,12%, animat per la dada de despeses perso-
nals a l'abril a Estats Units, que van pujar l'1%, per
sobre del que s'esperava.
No obstant això, ràpidament es va col·locar en

terreny negatiu, arrossegat per l'indicador de di-
rectors de compra PMI de Chicago de maig, que
va baixar a 49,3, el que indica contracció.

L’Íbex 35 perd el 0,91% i els 9.100 punts

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 6.500 0.00 6.967 5.866

CARTERA REA 1.030 + 0.98 2.000 0.860

CEVASA 9.500 0.00 9.950 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 1.060 0.00 1.100 0.300

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.300 2.010

LIWE ESP. 12.000 0.00 12.000 11.000

MOLINS 11.000 0.00 11.000 8.823

U.EUROPEA I. 0.900 0.00 2.500 0.900

URBAR 0.360 0.00 0.537 0.303

Abertis 13,760 -0,40 13,890 13,740 34.018.606 14,150 11,276
Acciona 68,370 0,66 68,710 67,780 12.060.006 80,450 61,090
Acerinox 10,400 2,01 10,470 10,190 11.567.853 14,144 7,037
ACS 29,650 1,37 29,695 29,145 29.532.526 31,753 19,310
Aena 121,350 0,29121,850 120,650 30.494.959 127,650 88,000
Amadeus 41,635 0,73 41,635 41,180 67.396.876 41,635 32,290
ArcelorMittal 4,409 3,57 4,457 4,317 17.023.638 8,029 2,009
Banco Popular 1,480 3,14 1,525 1,428 88.031.121 4,187 1,410
Banco Sabadell 1,536 -3,64 1,607 1,517 57.382.567 2,289 1,336
Bankia 0,781 -3,34 0,805 0,775 19.032.483 1,222 0,701
Bankinter 6,836 -0,38 6,918 6,782 21.408.784 7,222 5,612
BBVA 5,961 -1,80 6,107 5,907153.233.090 9,046 5,130
Caixabank 2,457 -0,73 2,489 2,439 47.453.970 4,254 2,291
Dia 5,375 -1,27 5,460 5,340 21.306.773 7,143 4,261
Enagas 26,940 -1,32 27,330 26,940 37.021.601 27,951 22,477
Endesa 18,480 0,49 18,480 18,250 45.927.685 20,268 15,547
FCC 7,570 -0,28 7,595 7,570 6.546.512 9,642 5,388
Ferrovial 19,030 1,25 19,160 18,635 52.402.453 22,583 17,002

Gamesa 17,905 0,31 17,950 17,740 21.052.867 18,270 10,910
Gas Natural 17,790 -0,70 18,065 17,780 28.188.052 21,576 15,065
Grifols 20,365 1,34 20,370 20,025 31.175.115 22,812 16,861
IAG 7,025 -1,99 7,166 7,006 25.965.732 8,613 6,009
Iberdrola 6,096 -1,20 6,185 6,096115.402.641 6,597 5,547
Inditex 30,360 0,41 30,490 30,230108.283.281 35,011 25,536
Indra 10,250 0,49 10,310 10,170 5.963.914 11,410 7,610
Mapfre 2,278 -3,11 2,357 2,278 19.993.371 3,307 1,617
Mediaset 11,990 -0,12 12,030 11,435 18.393.031 12,588 7,766
Merlin 9,894 2,00 9,910 9,658 16.382.759 12,081 8,847
OHL 5,249 -1,04 5,321 5,231 8.458.638 11,203 3,871
REC 80,040 0,18 80,270 79,610 41.918.494 81,053 65,702
Repsol 11,575 -2,57 11,940 11,575101.125.357 16,359 7,953
Sacyr 1,827 -0,81 1,850 1,827 5.447.979 3,770 1,263
Santander 4,291 -2,79 4,440 4,255190.771.124 6,611 3,274
T Reunidas 28,265 -1,17 29,000 28,205 8.576.796 46,640 21,255
Telefónica 9,391 -1,59 9,600 9,391158.763.333 13,318 8,130

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 4,414 4,291 -2,79 190.771.124

Telefónica 9,543 9,391 -1,59 158.763.333

BBVA 6,070 5,961 -1,80 153.233.090

Iberdrola 6,170 6,096 -1,20 115.402.641

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

ArcelorMittal 4,257 4,409 +3,57 17.023.638

B. Popular 1,435 1,480 +3,14 88.031.121

Merlin 9,700 9,894 +2,00 16.382.759

Grifols 20,095 20,365 +1,34 31.175.115

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Banco Sabadell 1,594 1,536 -3,64 57.382.567

Bankia 0,808 0,781 -3,34 19.032.483

Mapfre 2,351 2,278 -3,11 19.993.371

Santander 4,414 4,291 -2,79 190.771.124

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,114
0,768

1,106
123,279

Mibor -0,010
Euríbor -0,010

IRS 0,024
IRPH Conjunt Entitats 2,030

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1221,250
16,300

1210,500

16,060

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.
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Regió 7 » Economia

El Bages té en lloguer o venda 370 naus i
terrenys als polígons industrials
La comarca identifica una mancança de naus mitjanes i grans a punt per comercialitzar

01.06.2016 | 00:00

REDACCIÓ | MANRESA El Bages disposa d'un total de 370 terrenys i naus disponibles per a la venda
o el lloguer als diferents polígons d'activitat econòmica de la comarca, la meitat naus i la meitat
terrenys sense edificar. La dada es va donar a conèixer en el transcurs d'una sessió organitzada pel
Consell Comarcal del Bages per abordar l'estat de la qüestió dels polígons de la comarca, a la qual
van assistir diferents experts.
Segons es va informar durant la jornada, celebrada divendres passat, l'oferta no ha crescut al llarg
dels anys, tot i disminuir el nombre d'empreses ubicades als polígons com a conseqüència de la crisi.
La demanda per establirse al Bages és molt inferior a la de les comarques de l'àrea metropolitana,
malgrat que els preus són més econòmics al Bages. Amb tot, es va apuntar durant la sessió, la
comarca té un estoc de naus buides que va sortint al mercat alhora que va creixent la demanda.
Aquest increment ja s'ha notat els dos darrers anys a l'àrea metropolitana de Barcelona i s'espera que
també es noti properament al Bages. 

La sessió va fer visible que el Bages té una mancança de naus mitjanes i grans, de més de 2.000
metres quadrats, a punt per comercialitzarse i, en canvi, ofereix naus petites i de segona mà que
tenen un sobrecost a l'hora d'adequarse per acollir noves activitats.
Les diferents intervencions durant la taula de debat organitzada van plantejar els aspectes que caldria
millorar per facilitar l'atracció de noves empreses als polígons d'activitat econòmica del territori i que no
només es basen a millorar l'oferta d'espai físic disponible (naus o terrenys) sinó a fer més atractiu el
conjunt de la comarca. Així es va posar de manifest la necessitat de fer més àgils els tràmits amb les
diferents administracions, la urgència de recepcionar urbanísticament tots els polígons, la necessitat
de flexibilitzar els usos del sòl i, sobretot, la necessitat de mancomunar serveis i crear incentius per
ajudar els propietaris de naus desocupades perquè puguin comercialitzarles. 
Al llarg de la sessió va quedar palès que el dèficit d'infraestructures viàries i ferroviàries que arrossega
el Bages històricament representa un obstacle a l'hora de triar la comarca com a emplaçament per a
empreses que requereixen una comunicació ràpida amb el port i amb Barcelona.
La jornada, celebrada al Palau Firal de Manresa, va tenir la participació d'Asunción Mayoral, cap del
Servei de Localització Empresarial de la Generalitat de Catalunya; Jordi Torrens, vicepresident de la
Cambra de Comerç i Indústria de Manresa; Esteve Pintó, president de PIMEC Catalunya Central; Enric
Masana, delegat al BagesBerguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya; Antonio Muñoz, delegat al
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Bages del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya; i Jordi Valls, tècnic de l'àrea de
Desenvolupament Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La cloenda de la jornada va anar a
càrrec de Laura Vilagrà, delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central. L'acte va ser
organitzat pel Consell Comarcal del Bages amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
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Els projectes del Talent+Empresa
2016 desperten bones sensacions

Presentació d'un dels projectes del Talent+Empresa | Cambra

Les dues sessions de presentació dels projectes del congrés Talent+Empresa, que té per
objectiu promoure l'emprenedoria a la formació professional, han deixat bones sensacions tant a
l'organització com als membres del jurat i als propis participants. En total, s'han pogut conèixer 24
treballs que han destacat per la seva professionalitat i per la capacitat d'ésser traslladats fàcilment
a la realitat del món empresarial. Un jurat molt ampli format per professionals de destacades
empreses del territori els ha avaluat i n'escollirà 6, que rebran acompanyament per convertir-se en
negocis reals.

Independentment del veredicte del jurat, que es donarà a conèixer a mitjans del mes de juny,
aquestes dues jornades han servit per promoure contactes entre els joves emprenedors i els
membres del jurat, que s'han interessat a títol individual per alguns dels projectes i els han ofert
els seus consells. Promoure el networking entre els estudiants i les empreses del territori és un
dels principals objectius de Talent+Empresa, que pretén aconseguir que els projectes creats
pels estudiants d'FP als centres d'ensenyament acabin esdevenint projectes reals i una primera
experiència emprenedora per als seus autors.

Talent+Empresa és una iniciativa de la Fundació Althaia, la Cambra de Comerç de Manresa i el
departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per apropar els projectes
d'emprenedoria dels alumnes de formació professional del Bages a les empreses del territori.
Aquest any se'n celebra la segona edició amb la participació de l'escola Joviat i els instituts
Lacetània i Guillem Catà de Manresa, l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, i l'IES Castellet i
l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet. La gestió i organització del congrés va a càrrec
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d'alumnes que estan fent pràctiques a la Fundació Althaia en el marc del projecte Althaia Activa. 
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ECONOMIA

L’economista crítica i catedràti-
ca emèrita d’Economia Aplicada a
la UAB Miren Etxezarreta i José
Iglesias, economista crític, estudiós
i divulgador de la Renda Bàsica,
van fer una revisió a fons de la vi-
sió capitalista, dissabte passat, en
el marc de la Jornada d'Economia
Crítica a la fundació La Plana de
Santa Maria d’Oló. La trobada va
aplegar una cinquantena de per-
sones.

Els dos economistes van inten-
tar dibuixar les desigualtats en la
distribució de la riquesa i de les
rendes que genera el sistema ac-
tual econòmic. Un sistema, van dir,
amb una base de producció que
genera una distribució asimètrica
i desequilibrada entre rics i pobres,
fet que dóna lloc a una societat in-
justa que, al seu parer, ha fracassat
socialment, ha fet col·lapsar la
idea de democràcia, i ecològica-
ment és, a més, inviable. És per

això, van afirmar Etxezarreta i
Iglesias, que per a la transforma-
ció d'aquestes condicions és ne-
cessària la construcció d'alterna-
tives, no pal·liatives sinó de fons.
Una construcció que pren forma,
van continuar els ponents, a par-

tir de la concreció d'accions i pro-
jectes col·lectius, entre els quals
van posar d'exemple la mateixa
fundació La Plana. El nexe comú
d’aquests projectes col·lectius és el
fet que des de diferents àmbits es
desenvolupen amb una estratègia

de base transformadora per a una
distribució justa i equilibrada dels
recursos i de la riquesa. Entre
aquestes alternatives, José Igle-
sias va aprofundir en la del muni-
cipalisme, en la creació d'estruc-
tures locals, a petita escala, en
què la transformació en xarxa pu-
gui contribuir al canvi.

Segons Etxezarreta i Iglesias,
en la línia de pensament i treball
del seminari acadèmic Taifa al
qual pertanyen, l'alternativa al sis-
tema es troba en el procés de re-
flexió per impulsar la transforma-
ció. És per això que defensen que
no funciona imposar una alterna-
tiva pensada abans per uns quants.
El que és important, van dir els
economistes, és començar a fer ca-
dascú allò que el preocupi.

L’organització, que valora com
un èxit la jornada, presentarà pro-
perament un programa d’activitats
d’una setmana que tindrà lloc du-
rant els mesos d’estiu.

REDACCIÓ | MANRESA

Etxezarreta i Iglesias reflexionen sobre
alternatives econòmiques a La Plana

La fundació de Santa Maria d’Oló aplega 50 persones en una Jornada d’Economia Crítica 

Un moment de la intervenció de Miren Etxezarreta a La Plana

LA PLANA

Les dues sessions de presenta-
ció dels projectes del congrés Ta-
lent+Empresa, que organitzen la
Cambra de Manresa, Althaia i la
Generalitat per promoure l’em-
prenedoria a la formació profes-
sional, han permès donar a co-
nèixer al jurat 24 treballs que l’or-
ganització afirma que destaquen
«per la seva professionalitat i per
la capacitat d’ésser traslladats fà-
cilment a la realitat del món em-
presarial». El jurat, format per pro-
fessionals d’empreses del territo-
ri, n’escollirà 6, que rebran acom-
panyament per convertir-se en
negocis reals. El veredicte es do-
narà a conèixer a mitjan juny. En-
guany hi participen l’escola Joviat
i els instituts Lacetània i Guillem
Catà de Manresa, el Quercus de
Sant Joan i l’IES Castellet i l’esco-
la Montserrat de Sant Vicenç de
Castellet. 

REDACCIÓ | MANRESA

Vint-i-quatre
treballs es
presenten
al concurs
Talent+Empresa

Madrid
IBEX 35

-117,10 (-1,30%)
8.916,90

Madrid
GENERAL

-12,32 (-1,35%)
898,70

València

-14,97 (-1,33%)
1.107,78

Barcelona

-10,32 (-1,43%)
710,43

Bilbao

-17,96 (-1,20%)
1.483,52

Latibex

-16,10 (-1,32%)
1.203,50

Euro Stoxx
50 P. VALORS

-24,71 (-0,81%)
3.038,77

Nova York
DOW JONES (*)

-33,83 (-0,19%)
17.753,37

Londres
FTSE 100

-38,86 (-0,62%)
6.191,93

Tòquio
NIKKEI

-279,25 (-1,62%)
16.955,73

Frankfurt
DAX

-58,30 (-0,57%)
10.204,40

La borsa espanyola va perdre ahir l’1,30% i el
nivell dels 9.000 punts llastada pel descens en
el preu del petroli i la caiguda de la banca, amb
l'excepció del Banc Popular, que va mantenir la
seva recuperació.
L'Íbex 35, el principal indicador espanyol, va

perdre 117,10 punts, fins 8.916,90 punts, de ma-
nera que retrocedeix a nivells de fa una setmana i
augmenta les pèrdues acumulades de l'any al
6,57%. A més, la resta de les principals places eu-
ropees també va tancar a la baixa ahir, en perdre
Milà l’1,19%; París, el 0,75%; Londres, el 0,74% i
Frankfurt, el 0,70%.
En el terreny macroeconòmic, la Xina va publi-

car abans de l'inici de la sessió borsària l'índex

PMI, que reflecteix que la indústria manufacture-
ra del gegant asiàtic va mantenir la seva expansió
al maig. No obstant això, els mercats europeus se-
gueixen pendents de la reunió del Consell de Go-
vern del Banc Central Europeu, que és previst que
comenci a comprar deute corporatiu d'empreses
europees dins el seu programa d'adquisició de
bons.
La borsa espanyola va obrir amb lleus pèrdues,

que més tard es van ampliar a més del 0,5%, i va
cedir els 9.000 punts després d'haver caigut el dia
abans i haver tancat el maig amb un resultat pla.
El parquet espanyol va compartir aquesta caiguda
amb la resta de borses europees, el barril de cru
Brent, i l'índex Nikkei de Tòquio, que va tancar en

negatiu.
L'OCDE va   revisar a l'alça la seva previsió per a

l'economia espanyola el 2016 fins al 2,8%, una dè-
cima més del que havia anticipat el novembre i del
que esperava el Govern, però retalla la del 2017
dues dècimes i la deixa en el 2,3%. No obstant això,
l'organisme ha deixat clar que, si continua la in-
certesa política que regna a Espanya des de les
eleccions del desembre passat, la demanda inter-
na i la inversió podrien sortir perjudicats.
Al migdia, la gran banca espanyola destacava

per les seves caigudes, el que, al costat de l’aba-
ratiment del barril de Brent, que per moments per-
dia dels 49 dòlars, feia caure l'Íbex-35 més de l'1%.
Wall Street, a l'espera de dades clau sobre l'o-

cupació que es donaran a conèixer demà, ha obert
en negatiu, el que va portar el selectiu nacional a
mínims de la jornada, per sota de 8.900 punts.

L’Íbex perd els 9.000 punts

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 6.500 0.00 6.967 5.866

CARTERA REA 1.030 0.00 2.000 0.860

CEBCN 1.200 0.00 0.000 0.000

CEVASA 10.400 + 9.47 9.950 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

INVERFIATC 1.060 0.00 1.100 0.300

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.300 2.010

LIWE ESP. 12.000 0.00 12.000 11.000

MOLINS 11.000 0.00 11.000 8.823

U.EUROPEA I. 0.900 0.00 2.500 0.900

URBAR 0.360 0.00 0.537 0.303

Abertis 13,705 -0,40 13,750 13,615 26.803.723 14,150 11,276
Acciona 67,940 -0,63 68,440 67,250 8.280.873 80,450 61,090
Acerinox 10,280 -1,15 10,390 10,085 11.349.513 14,144 7,037
ACS 29,450 -0,67 29,765 29,190 18.499.387 31,753 19,310
Aena 120,500 -0,70121,500 119,800 22.286.464 127,650 88,000
Amadeus 41,470 -0,40 41,750 41,345 31.006.490 41,750 32,290
ArcelorMittal 4,300 -2,47 4,455 4,215 14.071.931 8,029 2,009
Banco Popular 1,588 7,30 1,605 1,483107.455.469 4,187 1,410
Banco Sabadell 1,540 0,26 1,548 1,513 27.414.780 2,289 1,336
Bankia 0,781 0,00 0,785 0,765 9.222.018 1,222 0,701
Bankinter 6,798 -0,56 6,863 6,752 12.403.044 7,222 5,612
BBVA 5,841 -2,01 5,980 5,785118.062.435 9,046 5,130
Caixabank 2,447 -0,41 2,470 2,410 40.006.761 4,254 2,291
Dia 5,328 -0,87 5,388 5,306 8.661.031 7,103 4,261
Enagas 26,565 -1,39 27,130 26,560 23.258.885 27,951 22,477
Endesa 18,165 -1,70 18,460 18,100 24.653.251 20,268 15,547
FCC 7,590 0,26 7,593 7,575 7.795.706 9,642 5,388
Ferrovial 18,940 -0,47 19,045 18,690 34.716.814 22,583 17,002

Gamesa 18,150 1,37 18,240 17,830 28.508.878 18,270 10,910
Gas Natural 17,390 -2,25 17,800 17,290 27.289.762 21,400 15,065
Grifols 20,385 0,10 20,490 20,150 15.658.352 22,812 16,861
IAG 6,775 -3,56 7,000 6,768 29.944.240 8,613 6,009
Iberdrola 6,001 -1,56 6,095 6,001 89.630.207 6,597 5,547
Inditex 30,210 -0,49 30,415 30,010 87.427.289 35,011 25,536
Indra 10,070 -1,76 10,275 10,050 5.313.186 11,410 7,610
Mapfre 2,237 -1,80 2,277 2,216 12.320.166 3,307 1,617
Mediaset 11,940 -0,42 11,990 11,850 7.458.315 12,588 7,766
Merlin 9,829 -0,66 9,951 9,764 10.769.367 12,081 8,847
OHL 5,107 -2,71 5,265 5,011 11.447.002 11,203 3,871
REC 79,190 -1,06 80,220 78,880 32.259.421 81,053 65,702
Repsol 11,425 -1,30 11,520 11,250 86.143.869 16,359 7,953
Sacyr 1,740 -4,76 1,824 1,725 13.761.481 3,688 1,263
Santander 4,172 -2,77 4,290 4,137188.184.791 6,611 3,274
T Reunidas 27,635 -2,23 28,320 27,265 8.974.189 46,640 21,255
Telefónica 9,188 -2,16 9,414 9,188137.451.959 13,318 8,130

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 4,291 4,172 -2,77 188.184.791

Telefónica 9,391 9,188 -2,16 137.451.959

BBVA 5,961 5,841 -2,01 118.062.435

B. Popular 1,480 1,588 +7,30 107.455.469

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

B. Popular 1,480 1,588 +7,30 107.455.469

Gamesa 17,905 18,150 +1,37 28.508.878

Banco Sabadell 1,536 1,540 +0,26 27.414.780

Grifols 20,365 20,385 +0,10 15.658.352

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Sacyr 1,827 1,740 -4,76 13.761.481

IAG 7,025 6,775 -3,56 29.944.240

Santander 4,291 4,172 -2,77 188.184.791

OHL 5,249 5,107 -2,71 11.447.002

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,117
0,775

1,105
122,561

Mibor -0,010
Euríbor -0,010

IRS 0,024
IRPH Conjunt Entitats 2,030

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1210,500
16,060

1216,250

15,950

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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Vintiquatre treballs es presenten al concurs
Talent+Empresa
02.06.2016 | 00:00

REDACCIÓ | MANRESA Les dues sessions de presentació dels projectes del congrés
Talent+Empresa, que organitzen la Cambra de Manresa, Althaia i la Generalitat per promoure
l'emprenedoria a la formació professional, han permès donar a conèixer al jurat 24 treballs que
l'organització afirma que destaquen "per la seva professionalitat i per la capacitat d'ésser traslladats
fàcilment a la realitat del món empresarial". El jurat, format per professionals d'empreses del territori,
n'escollirà 6, que rebran acompanyament per convertirse en negocis reals. El veredicte es donarà a
conèixer a mitjan juny. Enguany hi participen l'escola Joviat i els instituts Lacetània i Guillem Catà de
Manresa, el Quercus de Sant Joan i l'IES Castellet i l'escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet.

Publicidad

Únete a la marca líder en
tecnología híbrida.
Descúbrela

Descubre cómo funciona
el trading a través de
nuestro pack de formación
gratuito, ¡Pídelo!

Vine a la presentació
oficial de SAP HANA
Cloud Platform.
Aforament Limitat.

L´atur a Catalunya cau de 15.918
persones al maig

 Totes les notícies d'Economia

Economia

Comentar

El nombre de desocupats a les llistes del SOC se situa en
xifres no vistes des del gener del 2009

La CE allarga el Pla Juncker
més enllà del 2018 i n´amplia
els objectius
Fins ara, s'han aprovat 250 projectes
en 26 països i el pla ha mobilitzat
100.000 milions

Sant Vicenç contractarà deu joves per a la Brigada
Municipal
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha anunciat que con
tractarà aquest estiu deu joves...

Etxezarreta i Iglesias
reflexionen sobre alternatives
econòmiques a La Plana
La fundació de Santa Maria d'Oló
aplega 50 persones en una Jornada
d'Economia Crítica
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