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Setze joves bagencs s'han preparat
per treballar al sector de l'hostaleria
Les empreses que els contractin poden beneficiar-se d'un ajut de fins a 1.500
euros

Setze joves de la comarca estan preparats per ocupar un lloc de treball al sector de l'hostaleria
aquest estiu després d'haver finalitzat el curs de la Cambra i l'escola Joviat d'Operacions
bàsiques de bar i restaurant. A partir d'aquest moment, entren a formar part d'una borsa de treball
que la Cambra posa a disposició de totes les empreses que necessitin contractar personal que, a
més, poden beneficiar-se d'un ajut de fins a 1.500 per cada contracte, amb el requisit que sigui a
temps complert i tingui una durada d'almenys 6 mesos.
 
Els alumnes del curs han estat joves menors de 30 anys que en els mesos previs a iniciar-lo no
estaven treballant ni estudiant. L'objectiu era aconseguir inserir-los laboralment en empreses
d'un dels sectors que més llocs de treball crea de cara a la temporada d'estiu.  

La formació que han rebut ha inclòs una part d'ocupabilitat i habilitats socials, per ajudar-los a
adquirir la confiança necessària per adreçar-se a les empreses i desenvolupar-se correctament al
lloc de treball, i formació específica en les tasques pròpies dels bars i restaurants, que s'ha impartit
a l'escola Joviat.
 
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. Les empreses que estiguin
interessades en accedir a la borsa de treball del programa PICE poden posar-se en contacte
amb la Cambra de Comerç de Manresa.
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Setze joves bagencs han acabat
el curs de la Cambra i l’Escola Jo-
viat d’Operacions bàsiques de bar
i restaurant. A partir d’ara, els par-
ticipants al curs entren a formar
part d’una borsa de treball que la
Cambra posa a disposició de les
empreses que necessitin contra-
ctar personal que, a més, poden
beneficiar-se d’un ajut de fins a
1.500 euros per a cada contracte,
amb el requisit que sigui a temps
complet i tingui una durada d’al-
menys 6 mesos. Els alumnes del
curs han estat joves menors de 30
anys que en els mesos previs a ini-
ciar-lo no estaven treballant ni es-
tudiant. Aquest curs forma part del
Programa Integral de Qualificació
i Ocupació (PICE), que executen
les Cambres de Comerç amb el fi-
nançament del ministeri de Treball
i Seguretat Social i el Fons Social
Europeu.
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Joves bagencs
es preparen 
en un curs 
per treballar 
a la restauració

L’agència manresana de màr-
queting on-line Capitan Fox, part-
ner del gegant Google, ha organ-
titzat a les seves instal·lacions l’es-
deveniment «Google Partners
Connect» destinat a petites i mit-
janes empreses interessades en
com els mòbils han obert oportu-
nitats de negoci per fer accions de
màrqueting. Mitja dotzena d’em-
preses van assistir a l’acte, de ca-
pacitat restringida.

L'esdeveniment, que es va ce-
lebrar dimarts passat, va consistir
en l’emissió de conferències ofer-
tes per Google a totes les agències
partner participants. Va obrir el foc
la ponència de Fuen Clemares,
experta en el Sector Lead Travel,
Telecom & Finance de Google Es-
panya, que va fer una introducció
sobre com el mòbil ha canviat les
formes de consum. Segons va dir
Clemares, no es preveu que aug-
menti el consum de veu en telè-

fons mòbils si bé sí que s'espera
que el consum de dades es multi-
pliqui per 10 fins al 2020, quan ja
ha crescut el 55% el 2015 respec-
te a l'any anterior. 

La següent ponència va anar a
càrrec de Miquel Moya Porcel, re-
presentant del Sector Lead Travel

& Retail de Google Espanya. Moya
va introduir el concepte de «micro-
moments», el moment exacte en
què el client buscarà alguna cosa
(amb un context, intenció i ubi-
cació) que el pot fer connectar
amb una marca en concret. Moya
va centrar la seva explicació en un

dels sectors que més ràpidament
s'adapta a les noves tecnologies: el
turisme. Segons va explicar Moya,
els hotels són els «reis» de les
compres a Internet. El 2014, en pa-
ïsos com el Regne Unit, Alemanya,
França i Itàlia, dels usuaris que van
reservar hotels, entre el 60% i 80%
ho van fer en línia. Els segueix de
prop la compra de roba, però no
supera el 40% i 50% del total de
compradors d’aquests productes. 

Finalment, Capitan Fox va ex-
posar als assistents amb més de-
tall alguns factors clau perquè un
petit negoci pugui guanyar visibi-
litat a Internet, a més d'explicar al-
gunes eines útils per conèixer mi-
llor el mercat en línia (com key-
word planner) i també per analit-
zar punts febles. També es van
analitzar alguns exemples amb
empreses locals per entendre com
pot adaptar qualsevol negoci el
màrqueting digital a les seves ne-
cessitats pressupost.
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Capitan Fox explica a Manresa
estratègies per vendre a Internet

L’agència manresana, ‘partner’ de Google, celebra una sessió sobre màrqueting digital

Assistents a la trobada organitzada per Capitan Fox
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Madrid
IBEX 35

+21,90 (+0,25%)
8.823,50

Madrid
GENERAL

+2,25 (+0,25%)
888,50

València

+3,75 (+0,34%)
1.095,06

Barcelona

+3,29 (+0,47%)
703,75

Bilbao

+3,78 (+0,26%)
1.471,46

Latibex

+16,10 (+1,34%)
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Euro Stoxx
50 P. VALORS

+4,35 (+0,15%)
3.001,90

Nova York
DOW JONES (*)

+115,49 (+0,65%)
17.922,55

Londres
FTSE 100

+63,77 (+1,03%)
6.273,40

Tòquio
NIKKEI

-62,20 (-0,37%)
16.580,03

Frankfurt
DAX

+17,80 (+0,18%)
10.121,00

La borsa espanyola va pujar ahir el 0,25% i es
va mantenir en el nivell dels 8.800 punts, ani-
mada per la pujada del preu del petroli, fins a
50,6 dòlars el barril de Brent, i l'obertura a l'al-
ça de Wall Street.
Amb la prima de risc en 144 punts bàsics, l'Í-

bex 35 va sumar 21,90 punts, aquest 0,25%, fins
a tancar en 8.823,50 punts, de manera que ha re-
duït les seves pèrdues anuals al 7,55%.
Al Vell Continent, amb l'euro a 1,136 dòlars, la

resta de principals places va seguir la mateixa ten-
dència; Londres va ser la que més es va revalorar,
l’1,03%; Milà, el 0,74%; Frankfurt, el 0,18% i Pa-
rís, el 0,04%.
A Espanya, el mercat espanyol va obrir amb una

pujada del 0,43%, animat per l'encariment del cru,
que col·locava el barril de Brent –el de referència
a Europa– per sobre dels 50 dòlars. Les borses
asiàtiques tot just van afectar la cotització, ja que
Tòquio va baixar el 0,37%, però Hong Kong va
avançar el 0,40%, i les bosses xineses van acabar
amb tancaments mixtos.
No obstant això, els inversors encara seguien

amb por, tant per la mala dada d'ocupació als Es-
tats Units coneguda divendres passat, com per les
enquestes favorables al Brexit, que apunten a una
victòria dels partidaris de la sortida del Regne Unit
de la Unió Europea.
D'aquesta manera, l'Íbex 35 reduïa els seus

guanys al migdia, quan avançava el 0,15%.

L'obertura alcista de Wall Street, que guanyava
el 0,54% i oblidava les pèrdues de divendres pas-
sat, va encoratjar les borses europees, que aug-
mentaven els seus ascensos.
El parquet novaiorquès es va veure beneficiat

per la pujada del petroli, tot i que en espera d'un
discurs de la presidenta de la Reserva Federal dels
EUA (Fed), Janet Yellen, en què es confia que ofe-
reixi alguna pista sobre la propera pujada de tipus
d'interès al país nord-americà. A més, el cru va re-
puntar fins a 50,6 dòlars el barril de Brent en els
últims compassos de la jornada, amb la qual cosa
la borsa espanyola va acabar amb una alça del
0,25%.
Dels grans valors de l'Íbex 35, Repsol es va re-

valorar el 3,19%, seguit de Banco Santander, que
va guanyar el 0,74%; Telefónica, el 0,58% i BBVA,
el 0,23%, mentre que Inditex va cedir el 0,43%.

L’Íbex puja animat pel petroli

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

CEVASA 10.400 0.00 10.400 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 1.070 -0.93 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 13,650 0,07 13,745 13,595 14.827.029 14,150 11,276
Acciona 68,840 1,06 69,020 67,730 8.401.437 80,450 61,090
Acerinox 10,440 0,29 10,655 10,415 9.533.462 14,144 7,037
ACS 29,140 0,19 29,360 28,970 13.098.909 31,753 19,310
Aena 120,000 -0,21122,000 119,850 24.698.358 127,650 88,000
Amadeus 40,885 0,16 41,240 40,845 30.772.032 42,445 32,290
ArcelorMittal 4,723 3,33 4,770 4,617 19.175.734 7,808 2,009
Banco Popular 1,529 -2,86 1,599 1,489 45.795.917 4,187 1,410
Banco Sabadell 1,509 0,33 1,530 1,493 26.375.726 2,289 1,336
Bankia 0,768 0,66 0,778 0,757 10.049.018 1,222 0,701
Bankinter 6,647 -0,70 6,759 6,603 13.956.558 7,222 5,612
BBVA 5,726 0,23 5,812 5,669 98.116.862 9,046 5,130
Caixabank 2,406 0,38 2,457 2,371 26.353.811 4,254 2,291
Dia 5,393 1,01 5,416 5,303 10.580.390 7,092 4,261
Enagas 26,645 0,30 26,915 26,490 16.264.628 27,951 22,477
Endesa 18,135 0,42 18,270 18,040 13.601.033 20,268 15,547
FCC 7,586 0,03 7,595 7,582 4.156.896 9,642 5,388
Ferrovial 18,695 -0,85 18,850 18,620 24.585.487 22,583 17,002

Gamesa 17,945 0,25 17,980 17,710 11.851.628 18,370 10,910
Gas Natural 17,585 1,30 17,690 17,370 20.941.225 20,937 15,065
Grifols 20,150 0,50 20,170 19,955 12.633.359 22,663 16,751
IAG 6,704 -1,14 6,782 6,610 20.506.255 8,613 6,009
Iberdrola 5,976 -0,12 6,025 5,966 51.237.141 6,597 5,547
Inditex 29,770 -0,43 30,140 29,745 46.649.054 35,011 25,536
Indra 9,815 -0,66 9,929 9,725 7.681.462 11,410 7,610
Mapfre 2,220 1,05 2,232 2,190 8.684.451 3,307 1,617
Mediaset 11,615 -1,48 11,840 11,610 11.936.592 12,588 7,766
Merlin 9,650 0,23 9,710 9,615 4.560.853 12,081 8,847
OHL 4,786 -0,95 4,942 4,751 11.430.843 11,203 3,871
REC 79,250 0,53 79,660 78,720 15.033.798 81,053 65,702
Repsol 11,650 3,19 11,740 11,335 82.644.138 16,256 7,953
Sacyr 1,759 1,15 1,772 1,720 7.256.099 3,670 1,263
Santander 4,083 0,74 4,136 4,035129.182.511 6,611 3,274
T Reunidas 27,450 1,39 27,495 27,000 8.253.263 46,640 21,255
Telefónica 9,093 0,58 9,160 9,050 84.649.982 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 4,053 4,083 +0,74 129.182.511

BBVA 5,713 5,726 +0,23 98.116.862

Telefónica 9,041 9,093 +0,58 84.649.982

Repsol 11,290 11,650 +3,19 82.644.138

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

ArcelorMittal 4,571 4,723 +3,33 19.175.734

Repsol 11,290 11,650 +3,19 82.644.138

T Reunidas 27,075 27,450 +1,39 8.253.263

Gas Natural 17,360 17,585 +1,30 20.941.225

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

B. Popular 1,574 1,529 -2,86 45.795.917

Mediaset 11,790 11,615 -1,48 11.936.592

IAG 6,781 6,704 -1,14 20.506.255

OHL 4,832 4,786 -0,95 11.430.843

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,138
0,787

1,103
121,681

Mibor -0,013
Euríbor -0,013

IRS 0,020
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

1211,000
16,100

1240,550

16,400

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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Joves bagencs es preparen en un curs per
treballar a la restauració
07.06.2016 | 00:00

REDACCIÓ | MANRESA Setze joves bagencs han acabat el curs de la Cambra i l'Escola Joviat
d'Operacions bàsiques de bar i restaurant. A partir d'ara, els participants al curs entren a formar part
d'una borsa de treball que la Cambra posa a disposició de les empreses que necessitin contractar
personal que, a més, poden beneficiarse d'un ajut de fins a 1.500 euros per a cada contracte, amb el
requisit que sigui a temps complet i tingui una durada d'almenys 6 mesos. Els alumnes del curs han
estat joves menors de 30 anys que en els mesos previs a iniciarlo no estaven treballant ni estudiant.
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.

Publicidad

Gama Fiat 500L ahora
desde 10.990€ con 4 años
de garantía y plan PIVE 8 

¿Ruinas en acantilados o
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Desde 9.400 €, gracias a
Pay Per Drive. Descúbrela

El nou restaurant Tècum del Grup
Raviolo ja treballa a ple rendiment
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Joan Aregio serà a Manresa per
parlar de les polítiques de suport a
l'empresa
L'acte tindrà lloc aquest divendres a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa

Joan Aregio, secretari d'Empresa i Competitivitat del departament d'Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya, serà el convidat d'un nou esmorzar empresarial que tindrà lloc a la
Cambra de Comerç de Manresa aquest proper divendres, 10 de juny. Aregio hi serà per parlar de
les iniciatives de suport a l'empresa i les polítiques industrials. L'acte començarà a les nou del matí i
per assistir-hi cal inscriure's al telèfon 93 872 42 22 o a l'adreça de correu electrònic
andrea@cambramanresa.org.

Joan Aregio, nascut a Barcelona l'any 1960, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Ha ocupat diferents càrrecs tant al govern de la Generalitat com a la Diputació de Tarragona,
l'Ajuntament de Tarragona i a l'empresa pública ADIGSA. Entre el 2011 i el 2013 va ser director
del Servei Català de Trànsit. Del gener del 2013 al gener del 2014 va ser director del Servei
d'Ocupació de Catalunya. En el període 2014-2016 va ocupar el càrrec de secretari d'Ocupació i
Relacions Laborals del departament d'Empresa i Ocupació i actualment és secretari d'Empresa i
Competitivitat.

L'acte és obert a totes les persones, empresaris i professionals d'empreses del territori, que
tinguin interès en conèixer les polítiques de suport a l'empresa previstes pel govern català.

Al final de les ponències hi haurà un col·loqui per tal que el convidat pugui intercanviar punts de
vista i copsar les demandes dels assistents.
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El preu de l’habitatge no re-
munta a Manresa. Tampoc ho fa ni
a Igualada ni a Martorell. Segons
les últimes dades fetes públiques
pel ministeri de Foment corres-
ponents al primer trimestre de
l’any, i que  llisten totes les pobla-
cions catalanes de més de 25.000
habitants, les tres poblacions de la
Catalunya Central se situen en el
grup de 15 ciutats (d’un total de 46)
on el preu encara es manté a la bai-
xa respecte del quart trimestre del
2016. Igualada figura, a més, com
la segona ciutat de la llista on més
baixa el preu, el 4,83%, només
darrere de Montcada i Reixac
(-5,1%).

A Manresa, el preu encara va da-
vallar l’últim trimestre respecte
de l’anterior el 0,94%, i acumula
així dos nous descensos consecu-
tius de caigudes, després de la re-
muntada experimentada a co-
mençaments de l’any passat. A
Martorell ho va fer el 0,35%. Aques-
tes dades contrasten amb els in-
crements ja força substancials de
més del 4% en ciutats com Cas-
telldefells (6,64%), Barberà del Va-
llès (4,45%), El Vendrell (4,22%),
Sant Vicenç dels Horts (4,2%) i
Sant Cugat del Vallès (4,17%). En
contrapartida, en el grup de ciutats
on el preu de l’habitatge encara es
manté a la baixa tot i que els grans
indicadors ja anuncien una certa
represa del mercat immobiliari, se
situen poblacions com Mollet del
Vallès, Sabadell, Sant Boi de Llo-
bregat, Gavà, Lloret, Girona, Cor-
nellà, Olot, Esplugues, Lleida, Sant
Pere de Ribes i Montcada i Reixac.
La mitjana catalana és d’un lleuger
increment del 0,82%.

En preu mitjà, Manresa és la
quarta ciutat de més de 25.000 ha-
bitants més econòmica en euros
per metre quadrat, amb 987,1.
Darrere se situen Tortosa (691,3),
Lleida (872) i Salt (890). Si es cal-
cula la fluctuació del preu res-
pecte del primer trimestre del
2013 (primera dada disponible
avui al ministeri de Foment), Man-
resa seria la tercera ciutat del país
on més ha caigut el preu, el 23,98%,
només darrere de Sant Adrià del

Besòs (25,28%) i Sabadell (24,45%).
La quarta població on més ha da-
vallat el preu en aquests tres anys
ha estat Igualada (-21,3%). En
aquest període, el preu del metre
quadrat només s’ha incrementat a
Barcelona (5,81%), i ha baixat a la

resta de 45 ciutats de més de
25.000 habitants. 

Tanmateix, respecte del primer
trimestre de l’any passat, el preu re-
munta a la capital del Bages, el
4,7%, en passar del 942,8 euros el
metre quadrat als 987,1. El per-

centatge, però se situa lleugera-
ment per sota del creixement mit-
jà català, el 4,87%. Per la seva ban-
da, a Igualada continua a la baixa
en comparació del mateix període
del 2015, perquè el preu encara ha
davallat el 2,02%.

CARLES BLAYA | MANRESA

El preu dels pisos a Manresa es manté
aliè a la puja generalitzada a Catalunya

La capital del Bages és la tercera ciutat catalana on més ha caigut el preu des del 2013

Variació entre Variació entre Variació del
1r trimestre 1r trim. del Variació del 4t trim. del 
del 2016 i 2016 amb 4t trim. amb 2015 amb

1r trimestre 4rt trimestre 1r trimestre 4t trimestre el 1r trim. 4t trimestre 3r trimestre 4t trimestre el 3r trim. el 3r trim.  
del 2016 del 2015 del 2015 del 2015 (%) del 2015 (%) del 2015 del 2015 del 2014 del 2015 del 2014

Castelldefels 2.249,1 2.109,1 2.076,5 6,64 8,31 226 210 191 7,62 18,32
Barberà del Vallès 1.450,3 1.388,5 1.283,5 4,45 13 98 104 80 -5,77 22,5
Vendrell (El) 1.107,8 1.062,9 1.163,5 4,22 -4,79 180 165 173 9,09 4,05
Sant Vicenç dels Horts 1.447,7 1.389,3 1.378,3 4,2 5,04 91 78 88 16,67 3,41
Sant Cugat del Vallès 2.610,2 2.505,7 2.433,9 4,17 7,24 237 282 189 -15,96 25,4
Sant Adrià de Besòs 1.458,0 1.402,0 1.465,5 3,99 -0,51 73 62 72 17,74 1,39
Figueres 1.040,4 1.001,1 998,8 3,93 4,16 106 102 120 3,92 -11,67
Salt 890,1 861,0 940,0 3,38 -5,31 124 109 131 13,76 -5,34
Tortosa 691,3 668,9 725,6 3,35 -4,73 86 68 105 26,47 -18,1
Vic 1.126,6 1.091,9 1.164,7 3,18 -3,27 82 99 125 -17,17 -34,4
Cerdanyola del Vallès 1.645,6 1.602,1 1.635,3 2,72 0,63 156 144 151 8,33 3,31
Viladecans 1.701,8 1.657,3 1.584,4 2,69 7,41 212 192 195 10,42 8,72
Prat de Llobregat (El) 1.887,9 1.839,2 1.815,0 2,65 4,02 148 133 143 11,28 3,5
Tarragona 1.111,0 1.082,5 1.090,1 2,63 1,92 430 410 436 4,88 -1,38
Granollers 1.364,4 1.332,5 1.308,6 2,39 4,26 176 168 178 4,76 -1,12
Rubí 1.262,9 1.233,5 1.216,2 2,38 3,84 299 255 305 17,25 -1,97
Terrassa 1.155,4 1.131,9 1.107,9 2,08 4,29 848 785 868 8,03 -2,3
Vilanova i la Geltrú 1.434,4 1.405,9 1.426,6 2,03 0,55 199 216 195 -7,87 2,05
Ripollet 1.355,8 1.330,6 1.258,0 1,89 7,77 102 128 154 -20,31 -33,77
Premià de Mar 1.616,5 1.587,0 1.543,7 1,86 4,72 59 68 72 -13,24 -18,06
Cambrils 1.543,8 1.515,8 1.428,1 1,85 8,1 186 182 154 2,2 20,78
Reus 950,6 933,5 977,9 1,83 -2,79 369 354 360 4,24 2,5
Sta. Coloma de Gram. 1.316,0 1.295,2 1.264,4 1,61 4,08 320 309 407 3,56 -21,38
Barcelona 2.594,5 2.553,6 2.397,8 1,6 8,2 3.680 3.987 3.464 -7,7 6,24
Badalona 1.526,2 1.502,8 1.432,5 1,56 6,54 619 704 673 -12,07 -8,02
L’Hospitalet de Ll. 1.493,8 1.472,6 1.381,6 1,44 8,12 755 695 855 8,63 -11,7
Sant Feliu de Ll. 1.751,6 1.730,9 1.728,5 1,2 1,34 91 144 91 -36,81 0
Mataró 1.364,8 1.352,4 1.286,8 0,92 6,06 445 363 427 22,59 4,22
Catalunya 1.735,2 1.721,1 1.654,6 0,82 4,87 - - - - - - - - - - - - - - -
Vilafranca del Pen. 1.091,2 1.083,9 1.036,4 0,67 5,29 86 137 91 -37,23 -5,49
Blanes 1.334,5 1.328,0 1.219,8 0,49 9,4 132 145 126 -8,97 4,76
Sant Joan Despí 1.894,7 1.891,1 1.963,9 0,19 -3,52 83 79 65 5,06 27,69
Martorell 1.211,4 1.215,7 1.224,8 -0,35 -1,09 59 70 75 -15,71 -21,33
Mollet del Vallès 1.410,9 1.421,4 1.343,5 -0,74 5,02 162 130 137 24,62 18,25
Sabadell 1.251,1 1.261,0 1.179,7 -0,79 6,05 783 743 799 5,38 -2
Sant Boi de Llobregat 1.538,7 1.552,4 1.446,5 -0,88 6,37 252 209 222 20,57 13,51
Manresa 987,1 996,5 942,8 -0,94 4,7 216 233 186 -7,3 16,13
Gavà 1.821,5 1.848,0 1.698,0 -1,43 7,27 151 149 157 1,34 -3,82
Lloret de Mar 1.489,0 1.522,4 1.505,4 -2,19 -1,09 157 171 153 -8,19 2,61
Girona 1.415,9 1.452,2 1.428,3 -2,5 -0,87 344 273 262 26,01 31,3
Cornellà de Llobregat 1.523,1 1.566,0 1.538,4 -2,74 -0,99 218 225 207 -3,11 5,31
Olot 980,9 1.012,2 947,9 -3,09 3,48 62 108 80 -42,59 -22,5
Esplugues de Ll. 1.810,0 1.870,7 1.776,9 -3,24 1,86 118 109 105 8,26 12,38
Lleida 872,0 905,5 930,7 -3,7 -6,31 425 395 418 7,59 1,67
Sant Pere de Ribes 1.464,0 1.532,1 1.492,2 -4,44 -1,89 132 108 104 22,22 26,92
Igualada 993,4 1.043,8 1.013,9 -4,83 -2,02 95 108 82 -12,04 15,85
Montcada i Reixac 1.243,6 1.310,4 1.262,7 -5,1 -1,51 115 100 104 15 10,58
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 Les empreses estan obligades
a sotmetre’s a les inspeccions de
la CNMC, i a no obstruir-ne el
desenvolupament, o es poden
enfrontar a una multa de fins a
l'1% del seu volum de negocis
total en l'exercici anterior.

1%
LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
MULTES DE L'1% DEL
VOLUM DE NEGOCI
PER OBSTRUIR LA

INSPECCIÓ DE LA CNMC

 BBVA i CatalunyaCaixa,
marca comercial de Catalunya
Banc, van incrementar l'any
passat el 16% el volum de fons
d'inversió gestionats pel grup a
Catalunya, que va arribar a
4.167 milions d'euros.

16%
INCREMENTEN EL

16% EL SEU VOLUM
EN FONS A
CATALUNYA 

 Joan Aregio, secretari
d’Empresa i Competitivitat del
departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat,
és el convidat d’un esmorzar
empresarial a la Cambra de
Manresa aquest divendres

10/06
ESMORZAR

EMPRESARIAL AMB
JOAN AREGIO A LA

CAMBRA DE MANRESA

L’EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE L’HABITATGE A Manresa, el preu encara va davallar l’últim trimestre
respecte de l’anterior el 0,94%, i acumula així dos nous descensos consecutius de caigudes, després de la
remuntada experimentada a començament de l’any passat. En tres anys, el preu ha caigut el 23,98%

4

Font:ministeri de Foment JORDI CIRERA

Les vendes d'automòbils autò-
noms sense conductor arribaran
als 21 milions de vehicles el 2035,
una xifra molt superior a la calcu-
lada anteriorment, segons un es-
tudi donat a conèixer ahir als EUA.

L'informe, realitzat per la firma
IHS Automotive, assenyala que la
revisió a l'alça del mercat de vehi-
cles autònoms és fruit de la inves-
tigació i inversions que els fabri-
cants d'automòbils realitzen, així
com dels canvis legislatius en mar-
xa en molts països. Fa només dos
anys, IHS Automotive va xifrar en
11,8 milions les vendes de vehicles
autònoms per 2035.

IHS Automotive preveu que el
mercat nord-americà serà el pri-
mer a adoptar els vehicles sense
conductor el 2020 amb la posada
en circulació aquest any de diver-
sos milers d'automòbils. Les ven-
des augmentaran a gairebé 4,5
milions de vehicles cap al 2035, se-
gons l'estudi.

Però la Xina serà el principal
mercat per als vehicles sense con-
ductor: IHS Automotive preveu
que cap al 2035 més de 5,7 milions
de vehicles autònoms es vendran
en aquest país. A Europa, les ven-
des de vehicles autònoms se si-
tuaran en 4,2 milions d'unitats
cap al 2035, mentre que a l'Àfrica
i l'Orient Mitjà la xifra serà d'1 mi-
lió. Al Japó i Corea del Sud, 1,2 mi-
lions de vehicles estaran equipats
amb algun tipus de tecnologia de
conducció automàtica per al 2035,
segons IHS.

El director d'investigació d’IHS
Automotive, Egil Juliussen, va as-
senyalar en un comunicat que les
vendes mundials d'automòbils
autònoms se situaran en 600.000
unitats a l'any el 2025 i que tindran
una taxa de creixement del 43% en
la següent dècada.

Egil Juliussen va qualificar el pe-
ríode comprès entre 2025 i 2035
com «una dècada de substancial
creixement, a mesura que vehicles
sense conductor i autònoms són
més àmpliament adoptats en tots
els mercats clau del món de l'au-
tomòbil».

«Les futures flotes de vehicles
sense conductor proporcionaran
servei de mobilitat per a qualsevol,
generant noves oportunitats emo-
cionants per al sector de l'auto-
mòbil», va afegir el director d’in-
vestigació d’IHS Automotive.

EFE | WASHINGTON

El 2035 ja es
vendran uns
21 milions
d'automòbils
sense conductor
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       Entrevista a Cinta Pascual

FREQÜÈNCIA
Presidenta d’ACrA (Associació Catalana de recursos Assistencials) 

i Directora General del grup l’Onada Serveis
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BAGES

El pressupost de la 
Generalitat preveu
destinar 21,7
milions al Bages
PÀGiNA 7

ENTrEViSTA

Llorenç Juanola, 
primer any com 
a president 
del Montepio
PÀGiNA 16

ECONOMiA

Les Cambres de 
Manresa i del 
Vallès prenen 
accions comunes
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SOCiETAT

La planta de sal 
‘vacuum’ es posa
en marxa en 
període de proves
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Arrenca una nova 
campanya electoral

Les ‘biblios’  
veïnals agafen 

oxigen 

MANrESA

Rebaixen un 8%  
els valors
cadastrals de la 
ciutat pel 2017
PÀGiNA 6

Comença una nova campanya electoral, 

quan encara onegen destenyits en alguns 

punts alguns cartells de les eleccions del 

20D. Sembla una marató d’eleccions -entre 

Després de les queixes  per la incertesa de 

si l’Ajuntament renovaria el conveni amb 

la Federació de Veïns pel funcionament 

de les 8 biblioteques veïnals de Manresa

municipals, autonòmiques  i la repetició 

de les generals- que deixen en conjunt una 

sensació que no per votar més es governa 

millor.  Ara es torna a votar perquè no van 

ser capaços de fer una aliança. En aquesta 

campanya ja no es pregunta què promets 

sinó amb qui pactaràs i amb qui no.    

 PÀGiNES 3 i 4

les eleccions del proper 26-J tindran gairebé les mateixes cares que es van proposar el desembre passat

les 8 biblioteques veïnals de Manresa donen feina a 9 persones

ha tornat la pau i tot funciona amb 

normalitat en uns equipaments que 

desenvolupen una funció educativa i social  

important.                            PÀGiNES CENTrAlS

aRXIu

CaRLa SanTauLaRIa



nnn Les Cambres de Comerç, In-
dústria i Serveis de Manresa, Sa-
badell i Terrassa posen en valor el 
potencial econòmic i empresarial 
de les comarques del Vallès Occi-
dental i el Bages i el seu pes en el 
conjunt de Catalunya que, des de 
la perspectiva del teixit empresari-
al, representen el 13,8% del total del 
PIB de Catalunya, segons la darrera 
dada publicada per comarques que 
correspon a l’any 2012. En aquest 
sentit, les tres institucions conti-
nuaran treballant per dur a terme 
actuacions comunes orientades a 
assegurar les condicions apropia-
des per garantir la competitivitat 
del teixit empresarial del territori, 
tot vetllant per aspectes com l’es-
tat actual de les infraestructures, la 
mobilitat, l’accessibilitat i la gestió 
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Acte inaugural de la Fira en el decurs del qual es va lliurar el Pollet

Jornada per debatre el futur dels polígons industrials de la comarca

Obsequis i música en la inauguració de la nova fl eca

Jornada del Consell Comarcal del Bages

nnn Tradicionarius, especialitzada 
en productes de fl eca d’alta quali-
tat, ha inaugurat un nou establi-
ment  situat al carrer Abat Oliba 
76-78 i molt a prop de la zona uni-
versitària.
El local compta amb una superfí-
cie de 155m2 adaptat a l’última efi -
ciència energètica, així com 40m2 
d’obrador on diàriament es prepa-
raran tots els productes. També dis-
posa d’una àmplia zona de degus-
tació a l’interior del local i d’una de 
terrassa exterior. Tradicionarius és 
una franquícia especialitzada en 
productes de tradició, gràcies a una 

nnn El futur dels polígons d’activi-
tat econòmica al Bages passa per 
mancomunar serveis, oferir sòls i 
naus industrials més grans i facili-
tar els tràmits empresarials. 
Aquesta és una de les principals 
conclusions de la jornada orga-
nitzada pel Consell Comarcal del 
Bages al Palau Firal de Manresa 
que ha debatut les capacitats del 
territori en matèria de sòl i sostre 
industrial que es va celebrar el  27 
de maig a Manresa. Les diferents 
intervencions durant la taula de de-

Tradicionarius obre un  
nou local a Manresa amb 
una superfície de 155 m2

El futur dels polígons 
d’activitats passa per 
agilitzar tràmits i serveis

herència en l’elaboració de produc-
tes que es remunta a 5 generacions. 
Es caracteritza per concentrar di-
ferents models de negoci en un de 
sol; d’aquesta manera, Tradiciona-
rius és a la vegada una fl eca, una ca-
feteria, una pastisseria, un lloc de 
degustació o un servei de càtering.
Disposa d’una extensa gamma de 
productes. n

bat van plantejar els aspectes que 
caldria millorar per facilitar l’atrac-
ció de noves empreses als polígons 
d’activitat econòmica del territori 
i que no només es basen en millo-
rar l’oferta d’espai físic disponible 
(naus o terrenys), sinó en fer més 
atractiu el conjunt de la comarca. 
Durant la jornada es va fer  públic 
que el Bages compta amb 370 ofer-
tes de venda-lloguer als diferents 
polígons d’activitat econòmica, la 
meitat naus i la meitat terrenys sen-
se edifi car. n

Cambres de Comerç i indústria del Bages i el Vallès Occidental, totes a una

Redacció
Manresa

76.726 EMPrESES.  Les Cambres d’aquestes comarques representen una base 
empresarial formada per gairebé 77.000 empreses, el 13% del total de Catalunya

Les Cambres reivindiquen 
el potencial econòmic 

interior de la Cambra de Manresa

Tous rep el Pollet d’Or de 
l’ExpoBages de Manresa

ExpoBages va tornar a ser un èxit en la quarta edició que es fa al carrer

Redacció
Manresa

Redacció
Manresannn L’ExpoBages Ascensió 2016 va 

atorgar  el seu reconeixement més 
simbòlic, el Pollet d’Or, a l’empre-
sa manresana de joieria Tous. El 
guardó s’atorga anualment a una 
empresa que ha apostat pel terri-
tori i que ha estat capaç d’innovar, 
crear riquesa i projectar-se, segons 
expliquen fonts de l’organització.
El nom del guardó, Pollet d’Or, fa 
referència a l’èxit aclaparador, en la 
primera edició de l’ExpoBages, de 
l’estand de l’Escorxador d’Aus Pu-
jol, que obsequiava amb un pollet 
els assistents. D’ençà que es va ins-
taurar el premi s’ha atorgat a Míri-
am Ponsa, Compact Hàbit de Josep 
Tragant, Kids&Us de Natàlia Perar-

nau, Señor  de Josep Ribas, Oliva-
Torras de Sebastià Catllà i,  l’any 
passat, a Pro-motor/les Comes de 
Pep Vila. Ho va recordar el presi-
dent de l’ExpoBages, Llorenç Jua-
nola, en anunciar el premi i els mo-
tius pels quals es concedia el premi, 
durant l’acte inaugural celebrat a 
la sala d’exposicions del Casino de 

Manresa.Va fer lliurament del pre-
mi Jordi Baiget, conseller d’Empre-
sa i Coneixement, i en representa-
ció de la família Tous, va recollir-lo 
Julià Piñeyro. L’acte inaugural de 
l’ExpoBages Ascensió 2016  va ser  
presidit  pel conseller Jordi Baiget  i 
l’alcalde de Manresa i president de 
Fira de Manresa, Valentí Junyent.  n

dels polígons industrials i les noves 
àrees de desenvolupament comer-
cial i la seva incidència en el sector 
de la distribució al detall, entre al-
tres àmbits; així com prestant ser-
veis de suport empresarial per a la 
internacionalització, la millora de 
competitivitat de l’empresa i el fo-
ment de l’emprenedoria. Aquest ha 

estat el resultat de la reunió de la 
cimera de les Cambres del Vallès 
Occidental i del Bages que ha re-
unit avui els comitès executius de 
les tres institucions.
Amb una consolidada base empre-
sarial, formada per 76.726 empre-
ses, segons dades d’Idescat, que 
representa el 13% del total de Cata-
lunya, el Vallès Occidental i el Bages 
conformen un territori amb una sò-
lida tradició emprenedora, indus-
trial i exportadora que, juntament 
amb una localització geoestratègi-
ca rellevant, ofereix un alt poten-
cial competitiu i de creixement de 
l’activitat productiva i empresarial.  
El Vallès Occidental i el Bages apor-
ten el 13,8% del PIB (prop de 30.000 
milions d’euros l’any 2012). Pel que 
fa a l’activitat industrial, ambdu-
es comarques concentren un total 
de 264 polígons industrials (134 als 
Vallès Occidental i 130 al Bages). n
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La manresana Badia debuta
al Mundial a Escandinàvia

CAMPIONAT D’ENDURO 28

ES POSARÀ A PROVA A SUÈCIA I FINLÀNDIA 

El Consell del Bages se suma al Govern
al litigi amb Autema per la concessió

L’EMPRESA VA DENUNCIAR EL CANVI EN EL CÀLCUL DEL QUE HA DE COBRAR

P.DEIG/ARXIU

S.R./ARXIU

Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya 
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord
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REVÀLIDA EL SETEMBRE

Se sotmetrà a un vot de confiança per forçar els cupaires a comprometre’s
després d’un comportament que no té «ni proporció, ni lògica, ni lleialtat» 2 A 4

✔David Rodríguez 
(ERC Solsona): «guanyen
els que no assumeixen que
cal maduresa política»

✔David Saldoni (CDC
Sallent): «a la CUP li ha
estat més fàcil entendre’s
amb l’oposició per
destruir»

✔Gemma Tomàs (CUP
Manresa):«JxS s’ha negat
a reunir-se i després ens ha
tirat la pressió dels mitjans»

✔Jaume Casals (CUP
Navàs):  «ens volien fer
votar que sí perquè sí»

Puigdemont respon al
bloqueig de la CUP amb
una nova investidura

Puigdemont s’adreça al Parlament, ahir; va reaccionar a un fet inèdit amb mesures extraordinàries

ACN

EL FOC ES VA PRODUIR EN
UN ESPAI DE L’INSTITUT
ON NO HI HAVIA NINGÚ 13

Desallotjats
300 alumnes
per un incendi
en una aula
de Solsona

L’aula fumejant, ahir al migdia

E.ESPLUGA

ENTITATS QUE EN
FORMAVEN PART FINS ARA
ESTUDIEN SI RENOVEN LA
SEVA PARTICIPACIÓ 5

La unanimitat
al consell de
ciutat de
Manresa perilla

CONSIDEREN QUE CALEN
MÉS VIATGES I CONNEXIÓ
AMB LA RENFE 8

Usuaris del bus
de Sallent es
mobilitzen per
tenir més servei

DINAR +
BALLB17€

‘50

Bar-Restaurant

B A L S A R E N Y

Dissabte, 11 de juny del 2016

Reserveu la vostra taula: EL JARDINET 
Carrer Carrilet, 95 – Tel. 93 839 65 35 - BALSARENY

...amb l'acordionista
MARGARITA TORNER
(A la mitja part del ball hi haurà berenar)

RESTAURANT
G u s t  d e  t e m p o r a d a

Cra de Vic el Guix, 8 i 10 | Manresa
www.restaurantaligue.es
Tel. 93 873 25 62 i 93 873 79 33

Sopars d'estiu
Divendres i dissabtes

per 30€...40€

 

Carta de plats i platets 
fes-te el menú 
a la teva mida

repetiràs

comunicacio@catpress.cat - 09/06/2016 07:56 - 178.23.208.155
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MANRESA SOCIETAT

El document base del
pacte de ciutat no
genera unanimitat
entre totes les entitats 

Creu Roja i Càritas s’afegeixen per primera
vegada a l’acord per accentuar l’acció social No ens encaixa. Ho

decidirem a la junta. Jo crec
que les coses han canviat
respecte al 2013 quan es va
signar el primer pacte»

«

SALVADOR COTS
FEDERACIÓ EMPRESARIAL

S’ha de posar en valor que
organismes i entitats

diferents haguem consensuat
tants punts. Tots hi trobem a
faltar coses, però és un avenç»

«

PERE CASALS
CAMBRA DE COMERÇ I INDÚSTRIA

És positiu que ens tinguin
en compte. Som un actiu

que podem aportar coses, i així
ho farem. Incidirem en temes
socials i d’inserció» 

JAUME ESPINAL
CÀRITAS MANRESA

«

LES FRASES

No és que estiguem contra
el pacte, sinó que estem

esperant resposta a tota una
sèrie de propostes que vam fer.
Llavors decidirem»

«

LLUÍS VIDAL SIXTO
CCOO

Que els ajuntaments i els
agents socials treballin

junts en aquesta direcció està bé.
Hi ha limitacions, però cal
voluntat per millorar les coses» 

«

MIGUEL ESPEJO
UGT

El pacte tracta de forma
transversal temes socials,

que ja es toquen en àrees com
ocupació o contractació, i aquest
és el camí»

MIQUEL RIERA
CREU ROJA 

«

PACTE SENSE CONSENS El sindicat Comissions Obreres i la Federació Empresarial de la Catalunya Central no estan convençuts  de
reeditar el Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social. Ja s’ha aprovat al ple municipal del mes de maig passat, i ara els
agents socials l’han de subscriure. Sí que hi prendran part la resta d’organitzacions que ja hi eren, a les quals s’han afegit Càritas i Creu Roja

El Pacte de ciutat per a la pro-
moció econòmica i la cohesió so-
cial de Manresa no ha generat
unanimitat entre els organismes i
entitats que formen el nucli dur
que van signar el tractat el ,
que amb el nou mandat municipal
s’ha de reeditar.

Comissions Obreres i la Fede-
ració Empresarial de la Catalu-
nya Central no estan convençuts
de tornar a subscriure l’acord. Sí
que ho faran, en canvi, la Cambra
de Comerç, la patronal de la Peti-
ta i Mitjana Empresa (PIMEC), el
sindicat UGT i també Creu Roja i
Càritas, entitats que hi participa-
ran per primera vegada per ac-
centuar l’acció social del pacte.

En l’àmbit polític tampoc no hi
ha unanimitat. A l’últim ple mu-
nicipal es va aprovar el document
base del pacte (vegeu Regió del
 de maig) amb els vots en con-
tra de la CUP i l’abstenció de De-
mocràcia Municipal. 

Falten concrecions
Pel sindicat Comissions Obreres,
Lluís Vidal Sixto explica que el
sindicat està pendent d’una sèrie
de propostes que van plantejar
per ser incloses al pacte. «No és
que hi estiguem en contra, sinó
que estem esperant resposta» a te-
mes com el salari mínim, possibles
remunicipalitzacions de serveis o
criteris per tenir en compte quan
es renovi una concessió, reforçar el
personal del Centre d’Iniciatives
per a l’Ocupació o la posada en
marxa de beques de formació.
«Volem més concrecions per saber
de què parlem», assegura.

La Federació Empresarial tam-
poc no n’està convençuda. N’ha de
parlar en junta i s’ha d’acabar de
decidir, però «no ens encaixa»,
afirma Salvador Cots. «Jo crec que
les coses han canviat» respecte al
, quan va subscriure el primer
pacte. A més a més recorda que és
un tema que duia molt personal-
ment l’anterior president, Celdo-
ni Sala, mort recentment.

En canvi per al president de la
Cambra de Comerç i Indústria de
Manresa, Pere Casals, el pacte  és
una bona eina «si se’n fa un se-
guiment». Destaca que el docu-

ment recull aportacions de la Cam-
bra, i pensa que és un valor que en-
titats i organismes diferents hagin
«sigut capaços de consensuar tants
punts. Tots hi trobarem coses a fal-
tar, però és un gran èxit. Si volem
ser pragmàtics hem de començar
a treballar en el que estem d'acord,
i després ja parlarem del que no hi
estem». Casals explica que la Cam-
bra insistirà, en el marc del pacte,
en temes com la promoció eco-
nòmica i de la ciutat, l’ocupació o
la revitalització del centre històric
de Manresa.

La PIMEC també hi prendrà
part. Núria Cabrera, de la patronal
de la Petita i Mitjana Empresa,
pensa que  la promoció econòmi-
ca i la cohesió social s’han d’abor-
dar de forma conjunta. «No tin-
drem una ciutat desenvolupada si
prioritzem tan sols un dels àmbits.
Hi ha d’haver un equilibri. Sense
una societat sensible amb les per-
sones no tindrem una economia
desenvolupada i a l’inrevés». 

El sindicat UGT a Manresa subs-
criurà, també, el pacte. Per al seu
dirigent, Miguel Espejo, «ha de
ser un instrument per millorar la
situació de les persones». Destaca
que la col·laboració entre l’Ajun-
tament i els agents socials «per tre-
ballar junts en aquesta direcció
està bé. Hi ha limitacions econò-
miques, però hi ha d’haver vo-
luntat i intentar millorar».

El president de Càritas, Jaume
Espinal, considera que és positiu
«que ens tinguin en compte. Som
un actiu que hi podem aportar co-
ses, i així ho farem». Càritas inci-
dirà especialment en temes socials
i d’inserció. De moment el docu-
ment inclou aportacions de l’enti-
tat com  temes de formació i qua-
lificació professional per a perso-
nes especialment vulnerables i el
foment de l’autoocupació.

Creu Roja també participarà
per primera vegada al pacte. Prio-
ritzarà tot el que faci referència a
l’àmbit social i al benestar de les
persones, assegura el seu presi-
dent, Miquel Riera. Destaca que  el
document ja té en compte temes
socials en aspectes com ocupació
o la contractació, de forma que
l’àmbit social es toca «transver-
salment, i aquest és el camí».

JORDI MORROS | MANRESA 

Els plans
d’actuació de
l’acord del 2013
es posen ara al dia

El març del  represen-
tants del grups municipals de
CiU, PSC, ERC i PP, i de la Cam-
bra de Comerç, la Petita i Mitja-
na Empresa de Catalunya, la Fe-
deració Empresarial, Comissions
Obreres i UGT van signar el Pac-
te de ciutat per a la promoció
econòmica i cohesió social. Pos-
teriorment s’hi van adherir  en-
titats més. Es va anar desenvo-
lupant durant el mandat -
, i ara es vol reeditar per al
període -.

Preveu plans d’actuació en
l’àmbit de la promoció econò-
mica i el foment de l’ocupació; la
promoció de la ciutat; formació
i qualificació professional; impuls
al centre històric; actuacions en
cohesió, inclusió i desenvolu-
pament social; habitatge; acolli-
da i cooperació; i espai públic i
mobilitat. També preveu la crea-
ció d’una comissió de seguiment
del pacte. 

J.M. | MANRESA
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El document base del pacte de ciutat no genera
unanimitat entre totes les entitats
Creu Roja i Càritas s'afegeixen per primera vegada a l'acord per accentuar l'acció social

09.06.2016 | 00:00

JORDI MORROS | MANRESA El Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social de
Manresa no ha generat unanimitat entre els organismes i entitats que formen el nucli dur que van
signar el tractat el 2013, que amb el nou mandat municipal s'ha de reeditar.
Comissions Obreres i la Federació Empresarial de la Catalunya Central no estan convençuts de tornar
a subscriure l'acord. Sí que ho faran, en canvi, la Cambra de Comerç, la patronal de la Petita i Mitjana
Empresa (PIMEC), el sindicat UGT i també Creu Roja i Càritas, entitats que hi participaran per primera
vegada per accentuar l'acció social del pacte.
En l'àmbit polític tampoc no hi ha unanimitat. A l'últim ple municipal es va aprovar el document base del
pacte (vegeu Regió7 del 21 de maig) amb els vots en contra de la CUP i l'abstenció de Democràcia
Municipal.

Falten concrecions
Pel sindicat Comissions Obreres, Lluís Vidal Sixto explica que el sindicat està pendent d'una sèrie de
propostes que van plantejar per ser incloses al pacte. "No és que hi estiguem en contra, sinó que
estem esperant resposta" a temes com el salari mínim, possibles remunicipalitzacions de serveis o
criteris per tenir en compte quan es renovi una concessió, reforçar el personal del Centre d'Iniciatives
per a l'Ocupació o la posada en marxa de beques de formació. "Volem més concrecions per saber de
què parlem", assegura.
La Federació Empresarial tampoc no n'està convençuda. N'ha de parlar en junta i s'ha d'acabar de
decidir, però "no ens encaixa", afirma Salvador Cots. "Jo crec que les coses han canviat" respecte al
2013, quan va subscriure el primer pacte. A més a més recorda que és un tema que duia molt
personalment l'anterior president, Celdoni Sala, mort recentment.
En canvi per al president de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, Pere Casals, el pacte és
una bona eina "si se'n fa un seguiment". Destaca que el document recull aportacions de la Cambra, i
pensa que és un valor que entitats i organismes diferents hagin "sigut capaços de consensuar tants
punts. Tots hi trobarem coses a faltar, però és un gran èxit. Si volem ser pragmàtics hem de començar
a treballar en el que estem d'acord, i després ja parlarem del que no hi estem". Casals explica que la
Cambra insistirà, en el marc del pacte, en temes com la promoció econòmica i de la ciutat, l'ocupació o
la revitalització del centre històric de Manresa.
La PIMEC també hi prendrà part. Núria Cabrera, de la patronal de la Petita i Mitjana Empresa, pensa
que la promoció econòmica i la cohesió social s'han d'abordar de forma conjunta. "No tindrem una
ciutat desenvolupada si prioritzem tan sols un dels àmbits. Hi ha d'haver un equilibri. Sense una
societat sensible amb les persones no tindrem una economia desenvolupada i a l'inrevés". 
El sindicat UGT a Manresa subscriurà, també, el pacte. Per al seu dirigent, Miguel Espejo, "ha de ser
un instrument per millorar la situació de les persones". Destaca que la col·laboració entre l'Ajuntament i
els agents socials "per treballar junts en aquesta direcció està bé. Hi ha limitacions econòmiques, però
hi ha d'haver voluntat i intentar millorar".
El president de Càritas, Jaume Espinal, considera que és positiu "que ens tinguin en compte. Som un
actiu que hi podem aportar coses, i així ho farem". Càritas incidirà especialment en temes socials i
d'inserció. De moment el document inclou aportacions de l'entitat com temes de formació i qualificació
professional per a persones especialment vulnerables i el foment de l'autoocupació.
Creu Roja també participarà per primera vegada al pacte. Prioritzarà tot el que faci referència a l'àmbit
social i al benestar de les persones, assegura el seu president, Miquel Riera. Destaca que el document
ja té en compte temes socials en aspectes com ocupació o la contractació, de forma que l'àmbit social
es toca "transversalment, i aquest és el camí".

Defensa personal femenina en
situacions de risc

Manresa

Comentar

Es van simular atacs amb arma blanca, estirada de bossa
de mà isituacions amb diverses persones

Els gegants del Poble Nou, a l
´emotiu comiat a Joan Bayer
L'església de Sant Josep s'omple en el
funeral pel geganter de 57 anys

L´exposició dels 150 anys de la
Policia Local exhibeix una
maqueta gegant de la Florinda
La mostra també reuneix uniformes,
motocicletes, plaques, gorres i aparells
utilitzats les últimes...

El ministeri ignora la petició de Manresa per no
deixar de ser gran ciutat
Va ser aprovada pel ple el mes de febrer i encara no ha tingut
resposta

Menú principal Manresa Bages Berguedà Solsonès Anoia/Baix Llobregat Moianès Alt Urgell/Cerdanya Agenda Bàsquet Manresa Guia comercial
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Regió 7 » Economia

Aregio espera un "impacte mínim" del bloqueig
dels comptes al suport empresarial
El secretari d'Empresa insta la indústria a adaptarse la situació postcrisi

10.06.2016 | 12:03

ROGER JUNYENT | MANRESA El secretari d
´Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joan
Aregio, ha descartat aquest divendres, a
Manresa, que el bloqueig dels Pressupostos de
la Generalitat per al 2016 tingui una gran
afectació als programes del seu departament.

En declaracions als mitjans de comunicació
després un esmorzar empresarial a la Cambra
de Comerç de Manresa, Aregio ha assegurat que
el revés als comptes "no afectarà gaire"
programes de suport a l´empresa del seu
departament, tot i que ha reconegut que s´haurà de produir "una resituació econòmica" que espera, va
insistir, "afecti el mínim". En aquest sentit, però, va deixar clar que rebutjar els comptes del Govern "té
unes conseqüències" i que qui "els rebutja n´ha de ser conscient", en referència a la CUP.

Pel que fa als programes de suport al teixit empresarial, Aregio va situarse en un "escenari postcrisi".
En aquest sentit va avançar que el pacte nacional per a la indústria que en breu hauria d´arribar al
Parlament de Catalunya, ja deixa enrere l'etapa de crisi. En aquesta línia, Aregio va instar les
empreses a situarse en "una línia de creixement i passar a l´atac" i donar per superada l´etapa "de
tancaments i replegament" i va remarcar que en els darrers anys, l´economia bagenca s´ha anat
recuperant.

Per situarse en aquest nou escenari, Aregio va insistir en la necessitat que les empreses apostin per
la "formació, la innovació i la internacionalització", que són els principals àmbit en els quals es dirigirà
el nou pacte per a la indústria que espera dissenyar amb tots els agents implicats.
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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 10/06/2016 a les 15:00

Aregio explica mesures de suport a
l'empresa i polítiques industrials

Joan Aregio durant la seva conferència a la Cambra | Cambra

Apostar per la recerca, la innovació i la internacionalització de les empreses catalanes. Aquestes són
les prioritats del govern català per impulsar el creixement econòmic, segons ha explicat aquest
divendres a la Cambra de Comerç de Manresa Joan Aregio, secretari d'Empresa i Competitivitat.
Aregio ha afirmat que els darrers esdeveniments polítics no afectaran les mesures previstes de
suport a l'empresa i l'activitat industrial, que avui ha presentat davant d'una quarantena
d'empresaris de la comarca del Bages.

Aregio ha posat en valor la recerca que es fa a Catalunya, que representa l'1% de la ciència que
es crea al món mentre que la població catalana és el 0,1% de la població mundial. Ha afirmat que el
país comença a ser reconegut per la seva recerca i capacitat tecnològica, fet que el situa a la quarta
posició europea en volum d'inversió atreta el 2015.

El secretari d'Empresa i Competitivitat ha anunciat la voluntat del govern d'implicar-se en l'impuls
de projectes empresarials amb possibilitats de creixement a través d'Avançsa i d'una nova línia
d'ajuts per a la renovació tecnològica a la indústria dotada amb 15 milions d'euros. També s'ha
manifestat clarament a favor de la simplificació administrativa, afirmant que «simplificar no vol dir
perdre seguretat, sinó tenir confiança en l'administrat».

Pel que fa a la comarca del Bages, Aregio ha destacat que el territori s'està recuperant després
de la crisi i que té un teixit industrial competitiu i diversificat. En aquest sentit, ha assenyalat el
pla Phonenix d'Iberpotash com un dels grans projectes de futur de la comarca. Temes com la
formació i l'FP dual, les ajudes a les empreses o la relació entre empreses i administracions han
centrat el debat que s'ha obert amb els assistents al final de l'acte.

Pàgina 1 de 1
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Aregio quali ca el teixit industrial del Bages de "competitiu"

El secretari d'Empresa i Competitivitat ha estat aquest divendres a Manresa
De: Redacció  

Joan Aregio durant la conferència d'aquest divendres a la Cambra de Comerç de Manresa. Foto: CCM

El secretari d'Empresa i Competitivitat del govern de Catalunya, Joan Aregio, ha estat aquest
divendres a la Cambra de Comerç de Manresa, on ha destacat que la comarca del Bages
"s’està recuperant després de la crisi i té un teixit industrial competitiu i
diversificat".  Aregio  ha assenyalat també el pla Phoenix d’Iberpotash com un dels grans
projectes de futur de la comarca.

Durant la xerrada que ha ofert a la ciutat, Aregio ha ressaltat que les prioritats del govern
català per impulsar el creixement econòmic són la recerca, la innovació i la
internacionalització de les empreses catalanes. El secretari d'Empresa ha afirmat, davant una
quarantena d'empresaris de la comarca, que els darrers esdeveniments polítics no afectaran
les mesures previstes de suport a l’empresa i l’activitat industrial.
 
Aregio ha posat en valor la recerca que es fa a Catalunya, que representa l’1% de la ciència
que es crea al món, mentre que la població catalana és el 0,1% de la població mundial. Ha
afirmat que el país comença a ser reconegut per la seva recerca i capacitat tecnològica, fet
que el situa a la quarta posició europea en volum d’inversió atreta el 2015.
 
Segons ha anunciat, el govern té la voluntat d’implicar-se en l’impuls de projectes
empresarials amb possibilitats de creixement a través d’Avança i d’una nova línia d’ajuts per
a la renovació tecnològica a la indústria dotada amb 15 milions d’euros. També s’ha
manifestat clarament a favor de la simplificació administrativa, afirmant que “simplificar no
vol dir perdre seguretat, sinó tenir confiança en l’administrat”.
 
Temes com la formació i l’FP dual, les ajudes a les empreses o la relació entre empreses i
administracions han centrat el debat que s’ha obert amb els assistents al final de l’acte.
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El secretari d’Empresa i Com-
petitivitat de la Generalitat, Joan
Aregio, va descartar ahir, a Man-
resa, que el bloqueig dels pressu-
postos de la Generalitat per al
2016 tingui una gran afectació als
programes de suport a l’empresa
que impulsa i porta a terme el
seu departament.

En declaracions als mitjans de
comunicació després un esmorzar
empresarial a la Cambra de Co-
merç de Manresa, Aregio va asse-
gurar que el revés als comptes
«no afectarà gaire» programes de
suport a la indústria del seu De-
partament, tot i que va reconèixer
que s’haurà de produir «una resi-
tuació econòmica» que espera
que «afecti el mínim» les diferents
partides.

En aquest sentit, però, va deixar
clar que rebutjar els comptes «té
unes conseqüències» i que qui
«els rebutja, n’ha de ser cons-
cient», en referència a la CUP.

D’altra banda,  Aregio va situar
el sector industrial en un «escenari
postcrisi». En aquest sentit va
avançar que el pacte nacional per
a la indústria que aviat hauria
d’arribar al Parlament, ja deixa
enrere la crisi. En aquesta línia,
Aregio va instar les empreses a si-
tuar-se en «una línia de creixement
i passar a l’atac» i donar per supe-
rada l’etapa «de tancaments i re-
plegament» i va remarcar que en
els darrers anys, l’economia ba-

genca s’ha anat recuperant.
Per situar-se en aquest nou es-

cenari, Aregio va insistir en la ne-
cessitat que les empreses apostin
per la «formació, la innovació i la
internacionalització», que són els
principals àmbits en els quals es di-
rigirà el nou pacte per a la indús-
tria que espera dissenyar amb tots
els agents implicats. 

En la seva intervenció davant
dels empresaris, Aregio va posar en
valor la recerca que es fa a Cata-
lunya, que representa l’1% de la
ciència que es crea al món mentre

que la població catalana és el 0,1%
de la població mundial. Va afirmar
també que el país comença a ser
reconegut per la seva recerca i
capacitat tecnològica, fet que el si-
tua a la quarta posició europea en
volum d’inversió atreta el 2015.

El secretari d’Empresa i Com-
petitivitat va anunciar la voluntat
del Govern d’implicar-se en l’im-
puls de projectes empresarials
amb possibilitats de creixement a
través d’Avançsa i d’una nova línia
d’ajuts per a la renovació tecnolò-
gica a la indústria, dotada amb 15

milions d’euros. També s’ha ma-
nifestat clarament a favor de la sim-
plificació administrativa, afirmant
que «simplificar no vol dir perdre
seguretat, sinó tenir confiança en
l’administrat».

Pel que fa a la comarca del Ba-
ges, Aregio va destacar que actu-
alment s’està recuperant després
de la crisi i que té un teixit indus-
trial competitiu i diversificat. En
aquest sentit, va assenyalar el pla
Phonenix d’Iberpotash com un
dels grans projectes de futur de la
comarca.

ACN/EFE | BARCELONA

Aregio preveu un impacte mínim del
revés als comptes en el suport empresarial

En una visita a Manresa, el director d’Empresa situa la indústria en un escenari postcrisi

SUPORT A LES EMPRESES El director d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joan Aregio, va dir ahir a
Manresa que el rebuig als comptes de la Generalitat tindrà un impacte «mínim» en les polítiques de suport a
l’empresa, encara que va admetre que s’hauran de modificar algunes partides

4

Pere Casals, Joan Aregio i Bàrbara Minoves, ahir a la Cambra de Comerç de Manresa

ROGER JUNYENT.

L'envelliment de la població ac-
tiva, que està reduint la proporció
de joves d'entre 16 i 39 anys, i la fal-
ta de mà d'obra amb formació
professional farà que Catalunya
necessiti incorporar els propers
anys nova immigració que co-
breixi les necessitats del mercat la-
boral. Així ho constata l'últim in-
forme del mercat de treball de
Catalunya de l'empresa de recur-
sos humans ManpowerGroup i
que en aquesta ocasió se centra en
el col·lectiu juvenil.

L'estudi, elaborat pel catedràtic
d'Economia Aplicada de la UAB Jo-
sep Oliver, adverteix que la recu-
peració «no està arribant als joves»,
que acumulen des de principis
del 2014, ja en plena fase de recu-
peració, una pèrdua de l'ocupació
de prop del 2%, mentre que en el
col·lectiu següent, de 40 a 64 anys,
ha crescut l’11,7%. Oliver va ex-
plicar que entre el primer trimes-
tre del 2008, quan considera que va
començar la crisi, i el primer d'a-
quest any han desaparegut 660.000
llocs de treball juvenils a Catalu-
nya. Part d'aquesta pèrdua, va in-
dicar, reflecteix el canvi demogrà-
fic d’aquest grup d'edat, amb sor-
tides de població a l'exterior o per
envelliment que no han estat
substituïdes per noves entrades.

«Una simulació simple podria
situar l'efecte d'aquest canvi de-
mogràfic en els 373.000 llocs de tre-
ball perduts per aquest col·lec-
tiu», va assenyalar Oliver, que va
advertir que la caiguda de la taxa
de natalitat en els anys 70 està te-
nint conseqüències vint anys des-
prés.

EFE | BARCELONA

Catalunya
necessitarà
treballadors
immigrants per
l’envelliment

ECONOMIA
Regió7 DISSABTE, 11 DE JUNY DEL 2016 35

 La patronal Foment de
Treball ha denunciat que
Catalunya ha perdut el 21,2%
d'empreses de mida mitjana i el
33% de companyies petites
durant els anys de la crisi, és a
dir, entre el 2008 i el 2014. 

21%
LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
D’EMRPESES

MITJANES VA TANCAR
PER LA CRISI

 L’índex de competitivitat en
preus de la indústria
manufacturera catalana va
millorar 1,2 punts percentuals
en el quart trimestre del 2015,
segons l'Institut d'Estadística
de Catalunya (Idescat).

1,2
PUNTS DE 

MILLORA DE LA
COMPETITIVITAT

INDUSTRIAL

 Catalunya necessitarà
14.000 habitatges nous anuals
fins al 2020, cosa que la
converteix en la tercera
comunitat amb més necessitat,
segons un estudi de l'escola de
negocis d'IESE.

14.000
HABITATGES

ANUALS
NECESSITARÀ

CATALUNYA

comunicacio@catpress.cat - 12/06/2016 20:29 - 178.23.208.155



13/6/2016 Aregio preveu un impacte mínim del revés als comptes en el suport empresarial  Regió7 :: El Diari de la Catalunya Central

http://www.regio7.cat/economia/2016/06/11/aregiopreveuimpacteminimdel/365366.html 1/3

Hemeroteca Dissabte, 11 juny 2016 Identifica't o Registra'tTrànsitTVCartellera

Manresa
30 / 14º

Berga
21 / 10º

Igualada
30 / 14º

0

Compartir a TwitterCompartir a Facebook

Regió 7 » Economia

Aregio preveu un impacte mínim del revés als
comptes en el suport empresarial
En una visita a Manresa, el director d'Empresa situa la indústria en un escenari postcrisi

11.06.2016 | 00:00

ACN/EFE | BARCELONA El secretari d'Empresa
i Competitivitat de la Generalitat, Joan Aregio, va
descartar ahir, a Manresa, que el bloqueig dels
pressupostos de la Generalitat per al 2016 tingui
una gran afectació als programes de suport a
l'empresa que impulsa i porta a terme el seu
departament.
En declaracions als mitjans de comunicació
després un esmorzar empresarial a la Cambra
de Comerç de Manresa, Aregio va assegurar que
el revés als comptes "no afectarà gaire"
programes de suport a la indústria del seu
Departament, tot i que va reconèixer que s'haurà
de produir "una resituació econòmica" que espera que "afecti el mínim" les diferents partides.
En aquest sentit, però, va deixar clar que rebutjar els comptes "té unes conseqüències" i que qui "els
rebutja, n'ha de ser conscient", en referència a la CUP.
D'altra banda, Aregio va situar el sector industrial en un "escenari postcrisi". En aquest sentit va
avançar que el pacte nacional per a la indústria que aviat hauria d'arribar al Parlament, ja deixa enrere
la crisi. En aquesta línia, Aregio va instar les empreses a situarse en "una línia de creixement i passar
a l'atac" i donar per superada l'etapa "de tancaments i replegament" i va remarcar que en els darrers
anys, l'economia bagenca s'ha anat recuperant.
Per situarse en aquest nou escenari, Aregio va insistir en la necessitat que les empreses apostin per
la "formació, la innovació i la internacionalització", que són els principals àmbits en els quals es dirigirà
el nou pacte per a la indústria que espera dissenyar amb tots els agents implicats. 
En la seva intervenció davant dels empresaris, Aregio va posar en valor la recerca que es fa a
Catalunya, que representa l'1% de la ciència que es crea al món mentre que la població catalana és el
0,1% de la població mundial. Va afirmar també que el país comença a ser reconegut per la seva
recerca i capacitat tecnològica, fet que el situa a la quarta posició europea en volum d'inversió atreta el
2015.
El secretari d'Empresa i Competitivitat va anunciar la voluntat del Govern d'implicarse en l'impuls de
projectes empresarials amb possibilitats de creixement a través d'Avançsa i d'una nova línia d'ajuts per
a la renovació tecnològica a la indústria, dotada amb 15 milions d'euros. També s'ha manifestat
clarament a favor de la simplificació administrativa, afirmant que "simplificar no vol dir perdre seguretat,
sinó tenir confiança en l'administrat".
Pel que fa a la comarca del Bages, Aregio va destacar que actualment s'està recuperant després de la
crisi i que té un teixit industrial competitiu i diversificat. En aquest sentit, va assenyalar el pla Phonenix
d'Iberpotash com un dels grans projectes de futur de la comarca.
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Pere Casals, Joan Aregio i Bàrbara Minoves, ahir a la Cambra de
Comerç de Manresa  roger junyent.
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