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Els projectes guanyadors de Talent
+Empresa es donaran a conèixer
divendres
Tindrà lloc a les 11 del matí a la seu dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la
Catalunya Central

El congrés Talent+Empresa d'emprenedoria a la formació professional celebrarà aquest divendres
el seu acte de cloenda, en què es donaran a conèixer els sis projectes guanyadors d'aquesta
segona edició. L'acte tindrà lloc a les 11 del matí a la seu dels Serveis Territorials d'Ensenyament a
la Catalunya Central i hi prendran part representants del món educatiu i empresarial de la
comarca, a més de les entitats organitzadores (Cambra de Comerç, Fundació Althaia i
departament d'Ensenyament).

La segona edició de Talent+Empresa ha comptat amb la participació de 24 projectes emprenedors
ideats i desenvolupats per alumnes de formació professional de sis centres d'ensenyament de la
comarca del Bages. Un jurat format per empresaris, directius, professionals i experts en creació
d'empreses n'ha avaluat la viabilitat i les possibilitats de traslladar-los a un entorn empresarial
real i n'ha escollit 6, tres de grau mitjà i tres de grau superior, que rebran un ajut econòmic i
acompanyament per portar-los a la pràctica.

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. En
les dues jornades de presentació de projectes, que van tenir lloc a principis del mes de juny, van
poder-se establir contactes interessants entre els alumnes participants i els membres del jurat
que, més enllà de quin sigui el veredicte, afavoriran la cooperació entre estudiants i empreses, un
dels principals objectius d'aquest congrés.
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Àngel Vilarasau, fins ara vice-
degà del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Manresa (Ce-
tim), assumeix el deganat de l’as-
sociació en relleu de Francesc
Archs, directiu d’Endesa, que dei-
xa la direcció de l’organisme per-
què marxa a treballar a l’Argenti-
na els propers dos anys.

Vilarasau (Manresa 1962) ha
estat durant 13 anys a la junta del
Cetim, i des del 2014 n’ha estat el
vicedegà. El 6 de juny passat, Vi-
larasau ja va ser escollit en un
procés electoral president del Con-
sell de Col·legis d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Catalunya, que
aglutina els col·legis de Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona, Man-
resa i Vilanova i la Geltrú.

Àngel Vilarasau va explicar ahir
a aquest diari que «tinc el suport de
la junta i hi ha voluntat de fer co-
ses. El programa de govern tenia 64
punts i el 65% ja s’ha complert».

Per als propers dos anys de man-
dat al capdavant del Cetim, Vila-
rasau confia poder impulsar dues
accions en particular: la col·labo-
ració amb l’Epsem i la promoció de
l’enginyeria entre les alumnes

d’institut, ja que es pretén afavo-
rir l’arribada de noies als graus
d’enginyeria.

«L’Epsem fa una feina molt im-
portant, i des del col·legi col·labo-
rem en la divulgació de les engi-
nyeries als instituts», va dir Vila-
rasau. En aquest sentit, el col·legi
professional i la universitat ja tre-
ballen conjuntament en tallers de
robòtica a l’Epsem per a l’estiu.

El Cetim també vol potenciar el
viver d’empreses per a autònoms,
recentment posat en marxa, que
ajuda a obrir nous negocis del
sector, ja sigui facilitant crèdits
com habilitant espai al col·legi
per a ús dels nous professionals.

Àngel Vilarasau és soci i res-
ponsable d’expansió i clients ex-
terns de Presaba, l’empresa crea-
da el 2003 i dedicada a la preven-
ció i la salut laboral, que ara està in-
tegrada dins del grup d’empreses
de Mutuacat (l’antiga Mútua Man-
resana). 

CARLES BLAYA | MANRESA

Àngel Vilarasau pren el relleu
de Francesc Archs al Cetim

El nou degà del col·legi es proposa potenciar els llaços amb l’Epsem

Àngel Vilarasau

CETIM

El congrés Talent+Empresa
d’emprenedoria a la formació pro-
fessional celebrarà demà el seu
acte de cloenda, en què es dona-
ran a conèixer els sis projectes
guanyadors d’aquesta segona edi-
ció. L’acte tindrà lloc a les 11 del
matí a la seu dels Serveis Territo-
rials d’Ensenyament a la Catalunya
Central, i hi prendran part repre-
sentants del món educatiu i em-
presarial de la comarca, a més de
les entitats organitzadores (Cam-
bra de Comerç, Fundació Althaia
i departament d’Ensenyament).

La segona edició de Talent+Em-
presa ha tingut la participació de
24 projectes emprenedors ideats i
desenvolupats per alumnes de
formació professional de sis cen-

tres d’ensenyament de la comarca
del Bages. Un jurat format per
empresaris, directius, professionals
i experts en creació d’empreses
n’ha avaluat la viabilitat i les pos-
sibilitats de traslladar-los a un en-
torn empresarial real, i n’ha esco-
llit 6, tres de grau mitjà i tres de grau
superior, que rebran un ajut eco-
nòmic i acompanyament per dur-
los a la pràctica.

Talent+Empresa és una inicia-
tiva 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’emprene-
doria dels alumnes de formació
professional del Bages a les em-
preses del territori. En les dues jor-
nades de presentació de projectes,
que van tenir lloc a principi del
mes de juny, ja van poder-se esta-
blir contactes entre els alumnes
participants i els membres del ju-
rat, que es vol que afavoreixin la co-
operació entre estudiants i em-
preses.
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La segona edició del concurs
Talent+Empresa celebra
demà el seu acte de cloenda

El certamen, amb 24
projectes participants,
donarà a conèixer els sis
guanyadors 



Madrid
IBEX 35

+124,10 (+1,53%)
8.250,80

Madrid
GENERAL

+11,29 (+1,38%)
830,48

València

+14,40 (+1,43%)
1.019,34

Barcelona

+8,40 (+1,30%)
654,49

Bilbao

+22,98 (+1,69%)
1.383,11

Latibex

-8,70 (-0,70%)
1.237,80

Euro Stoxx
50 P. VALORS

+33,12 (+1,18%)
2.830,30

Nova York
DOW JONES (*)

+39,04 (+0,22%)
17.713,86

Londres
FTSE 100

+43,27 (+0,73%)
5.966,80

Tòquio
NIKKEI

+60,58 (+0,38%)
15.919,58

Frankfurt
DAX

+87,51 (+0,92%)
9.606,71

La borsa espanyola va trencar ahir amb cinc ses-
sions consecutives de pèrdues, en les quals
s’havia deixat més del 8,6%, en experimentar
un increment de l’1,53%, per sobre dels 8.200
punts, animada pels resultats del gegant tèxtil
Inditex, l’estabilització del mercat de deute i l’a-
vanç del sector financer.
Així, amb la prima de risc estable, en l’entorn

dels 156 punts bàsics, el principal selectiu espan-
yol, l’Íbex 35, es va anotar 124,10 punts, l’1,53%,
fins als 8.250,80 punts.
Des del començament d’any, les pèrdues acu-

mulades el 2016 s’han reduït al 13,55%.
Després d’encadenar cinc sessions seguides de

forts descensos, la borsa espanyola va intentar des

de l’obertura el rebot.
Recolzada en els importants guanys que regis-

trava Inditex després de presentar els seus resul-
tats, i en l’estabilització del mercat de deute, l’Íbex
35 va recuperar amb solvència el nivell dels 8.200
punts.

La lleu millora del mercat de deute va impulsar
també el sector financer, que durant els dies pre-
vis havia estat el més castigat pels inversors.
De la mateixa manera, el tancament a l’alça d’al-

guns mercats asiàtics, com Tòquio, també va ani-
mar el mercat, que ahir va deixar de banda la pos-
sibilitat que el Regne Unit deixi de formar part de
la Unió Europea.
No obstant això, els inversors romanen atents

a les conclusions de la reunió de dos dies que ha
celebrat la Reserva Federal dels EUA (Fed), que po-
dria donar més pistes sobre la seva política mo-
netària.
A l’espera que la presidenta de la Fed, Janet Ye-

llen, pronunciï una conferència per parlar sobre les
perspectives econòmiques del país, la borsa es-
panyola es va decantar pels guanys, recolzada tam-
bé en l’obertura positiva de Wall Street.
Amb el preu del petroli a l’entorn de 49,6 dòlars

i l’euro lleument a l’alça, en 1,124 dòlars, a Euro-
pa, els principals mercats també van tornar als
guanys: París va pujar l’1%; Milà, l’1,49%; Frank-
furt, el 0,92% i Londres, el 0,73%.
A Espanya, tots els grans valors de l’Íbex 35 van

registrar guanys, encapçalats per Inditex, que va
ser la segona companyia més alcista del selectiu
nacional en pujar el 5,50%.

L’Íbex trenca amb cinc sessions de caigudes

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 4.725

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 0.00 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 8.727

U.EUROPEA I. 0.900 0.00 2.500 0.900

URBAR 0.360 0.00 0.537 0.334

Abertis 12,660 -1,09 12,910 12,660 27.953.946 14,150 11,276
Acciona 64,430 0,67 65,240 63,700 11.776.325 80,450 61,090
Acerinox 9,657 1,92 9,739 9,502 8.475.799 13,855 7,037
ACS 26,195 -0,29 26,720 26,195 20.980.357 31,753 19,310
Aena 115,950 0,69116,900 114,700 27.093.591 127,650 88,000
Amadeus 39,075 -0,08 39,705 39,010 46.723.874 42,445 32,290
ArcelorMittal 4,505 3,54 4,564 4,311 17.330.649 7,443 2,009
Banco Popular 1,370 5,71 1,378 1,299 63.556.623 4,187 1,283
Banco Sabadell 1,377 1,03 1,409 1,361 31.897.350 2,286 1,336
Bankia 0,694 1,46 0,713 0,682 24.294.769 1,222 0,681
Bankinter 6,023 0,96 6,126 5,998 19.078.447 7,222 5,612
BBVA 5,129 1,83 5,233 5,065175.931.351 9,046 5,013
Caixabank 2,082 0,05 2,160 2,063 50.002.559 4,254 2,063
Dia 5,188 2,33 5,228 5,080 18.721.680 7,092 4,261
Enagas 26,000 -0,57 26,475 25,920 33.546.031 27,951 22,477
Endesa 17,190 -0,26 17,770 17,185 30.155.891 20,268 15,547
FCC 7,570 -0,11 7,580 7,570 11.387.653 9,642 5,388
Ferrovial 17,380 0,14 17,655 17,380 42.043.539 22,583 17,002

Gamesa 16,970 3,00 17,565 16,410 59.287.626 18,370 10,910
Gas Natural 17,005 0,24 17,385 16,965 33.746.505 20,923 15,065
Grifols 19,055 0,90 19,190 18,865 20.771.653 22,663 16,751
IAG 5,989 0,12 6,069 5,989 23.896.401 8,613 5,981
Iberdrola 5,718 0,88 5,791 5,665103.084.844 6,597 5,547
Inditex 29,520 5,50 29,665 28,485121.890.707 35,011 25,536
Indra 9,328 1,28 9,426 9,251 6.389.290 11,410 7,610
Mapfre 1,976 -0,05 2,045 1,976 17.295.153 3,307 1,617
Mediaset 10,750 1,18 10,885 10,670 11.880.116 12,588 7,766
Merlin 8,865 -0,71 9,027 8,851 11.297.498 12,081 8,800
OHL 4,039 0,50 4,144 3,991 10.661.506 11,203 3,871
REC 76,890 0,60 77,750 76,090 20.861.273 81,053 65,702
Repsol 10,975 0,78 11,105 10,800 93.077.054 16,256 7,953
Sacyr 1,433 2,58 1,460 1,414 12.404.628 3,536 1,263
Santander 3,686 1,68 3,778 3,652221.053.216 6,611 3,274
T Reunidas 25,310 -0,76 25,750 25,130 8.868.999 46,640 21,255
Telefónica 8,548 1,26 8,637 8,477106.584.699 13,318 8,130
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TÍTOL TANCAM     DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM                 VOLUM                MÀX. 12M      MÍN. 12M TÍTOL TANCAM     DIF. (%)     MÀXIM             MÍNIM                 VOLUM                MÀX. 12M      MÍN. 12M Els més contractats

Santander 3,625 3,686 +1,68 221.053.216

BBVA 5,037 5,129 +1,83 175.931.351

Inditex 27,980 29,520 +5,50 121.890.707

Telefónica 8,442 8,548 +1,26 106.584.699

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

B. Popular 1,296 1,370 +5,71 63.556.623

Inditex 27,980 29,520 +5,50 121.890.707

ArcelorMittal 4,351 4,505 +3,54 17.330.649

Gamesa 16,475 16,970 +3,00 59.287.626

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Abertis 12,800 12,660 -1,09 27.953.946

BME 25,250 24,990 -1,03 13.760.075

T Reunidas 25,505 25,310 -0,76 8.868.999

Merlin 8,928 8,865 -0,71 11.297.498

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
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Francs suïssos
Iens japonesos

1,124
0,794

1,085
119,082

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

1279,400
17,250

1282,000

17,410

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.
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La segona edició del concurs Talent+Empresa
celebra demà el seu acte de cloenda
El certamen, amb 24 projectes participants, donarà a conèixer els sis guanyadors 

16.06.2016 | 00:00

REDACCIÓ | MANRESA El congrés Talent+Empresa d'emprenedoria a la formació professional
celebrarà demà el seu acte de cloenda, en què es donaran a conèixer els sis projectes guanyadors
d'aquesta segona edició. L'acte tindrà lloc a les 11 del matí a la seu dels Serveis Territorials
d'Ensenyament a la Catalunya Central, i hi prendran part representants del món educatiu i empresarial
de la comarca, a més de les entitats organitzadores (Cambra de Comerç, Fundació Althaia i
departament d'Ensenyament).
La segona edició de Talent+Empresa ha tingut la participació de 24 projectes emprenedors ideats i
desenvolupats per alumnes de formació professional de sis centres d'ensenyament de la comarca del
Bages. Un jurat format per empresaris, directius, professionals i experts en creació d'empreses n'ha
avaluat la viabilitat i les possibilitats de traslladarlos a un entorn empresarial real, i n'ha escollit 6, tres
de grau mitjà i tres de grau superior, que rebran un ajut econòmic i acompanyament per durlos a la
pràctica.
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. En les dues jornades de
presentació de projectes, que van tenir lloc a principi del mes de juny, ja van poderse establir
contactes entre els alumnes participants i els membres del jurat, que es vol que afavoreixin la
cooperació entre estudiants i empreses.
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Catalunya recuperarà el 2017 el
nivell de PIB que tenia el 2007, se-
gons posa de manifest la Memò-
ria Econòmica de Catalunya de l'a-
ny 2015, elaborada pel Consell
General de Cambres de Catalunya.
La memòria, presentada ahir, sos-
té que, en termes de creixement de
PIB, la dècada que va del 2007 al
2017 ha resultat «perduda», va as-
segurar la directora d'aquest es-
tudi, Carme Poveda, que va afegir
que, en canvi, només s'han recu-
perat el 26 % dels llocs de treball
perduts durant la crisi econòmica.

La Memòria Econòmica de Ca-
talunya és un compendi d'indica-
dors econòmics sobre l'evolució de
l'economia catalana el 2015, quan
va experimentar el millor balanç
dels últims vuit anys. L'informe res-
salta, en aquest sentit, que tant les
exportacions catalanes com el tu-
risme o bé les inversions estra-
ngeres van marcar l'any passat un
rècord. En concret, les exporta-
cions catalanes van augmentar el
50 % entre l'any 2009 i el 2015,
mentre que el turisme estranger va
repuntar un 38 % en aquell mateix
període. Quant a l'evolució de l'e-
conomia, la memòria recorda que,
segons la Generalitat, el PIB cata-
là creixerà un 2,9 % aquest any i un
2,7 % el 2017.

D'una altra banda, l'estudi posa
de manifest que la inversió estra-
ngera a Catalunya va experimen-
tar un salt a partir de l'any 2010, i

que el 2015 va tornar a tocar mà-
xims, igual que llavors.

Per sectors econòmics, apunta
que la construcció va registrar el
2015 la primera taxa positiva en
vuit anys, si bé aquest sector, que
en els anys del 'boom' havia su-
posat el 12 % del PIB català, ara no-
més representa un 4,7 %. Quant als
serveis i la indústria, van créixer a
taxes accelerades el 2015, per se-
gon any consecutiu, si bé la in-
dústria va generar la meitat de
l'ocupació el 2015.

Respecte a la competitivitat de

l'economia catalana, l'estudi cons-
tata que Catalunya n’ha guanyat
els últims anys, però bàsicament
gràcies a l'ajust dels preus i dels
costos laborals. 

Entre els reptes que afronta l'e-
conomia catalana que apunta l'es-
tudi estan augmentar la producti-
vitat, reduir les desigualtats creant
ocupació o bé fer compatible el
creixement econòmic amb la re-
ducció del dèficit o del deute.

D'altra banda, el catedràtic de la
UPF Oriol Amat va presentar l'a-
partat de la memòria dedicat a l'e-

volució de l'empresa catalana, que
va créixer amb un patró d'equilibri
adequat, segons l’expert. El 2015 va
millorar la rendibilitat financera de
l'empresa catalana gràcies a la
major activitat i a una major efi-
ciència en la gestió, cosa que va
compensar la reducció dels mar-
ges. Amat també ha destacat que
el 2015 Catalunya va augmentar en
un 1,4 % el seu nombre d'empre-
ses, que es va situar en les 594.498,
mentre que en el període que va
del 2007 al 2014 es van perdre un
5,6 % d'empreses. 

EFE | BARCELONA

Catalunya recuperarà el 2017 el nivell
del PIB del 2007, segons un estudi 
Fins avui només s’han recuperat el 26% dels llocs de treball perduts durant la crisi econòmica

LA MEMÒRIA ECONÒMICA La Memòria Econòmica de Catalunya destaca que tant les exportacions catalanes
com el turisme o bé les inversions estrangeres van marcar l'any passat un rècord: les exportacions van augmentar
el 50 % entre l'any 2009 i el 2015, i el turisme estranger va repuntar el 38 % en aquell mateix període
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Un moment de la presentació, ahir, de la Memòria Econòmica de Catalunya
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 El president de Volkswagen,
Matthias Müller, va assegurar
ahir que el grup automobilístic
preveu produir més de 30 nous
models de vehicles elèctrics en
els propers deu anys fins al
2025.

30
EL PAÍSLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
ELS MODELS

ELÈCTRICS QUE
PREVEU PRODUIR VW

FINS AL 2015

 La taxa interanual d'inflació
tant de l'eurozona com del
conjunt de la UE es va situar el
maig en el 0,1%, davant del
0,2% registrat en les dues
zones l'abril, segon l'oficina
comunitària Eurostat.

0,1%
LA INFLACIÓ A

L’EUROZONA I LA UE
DURANT EL MES

DE MAIG

 Els costos laborals unitaris
van baixar el 0,6% a Espanya
en el primer trimestre, de
manera que va ser el país de
l'OCDE on més van caure en
aquest període, segons les
dades divulgades ahir

Espanya

VA SER EL PAÍS DE
L’OCDE ON MÉS VAN
BAIXAR ELS COSTOS

LABORALS 

L'economia catalana ha cres-
cut el 3,6 % interanual entre gener
i març d'aquest any i encadena deu
trimestres consecutius de pujades,
segons dades de l'Institut d'Esta-
dística de Catalunya (Idescat).

Encara que la dada mostra una
variació inferior en comparació del
trimestre anterior (3,9 %), el pro-
ducte interior brut (PIB) de Cata-
lunya es manté en taxes de crei-

xement elevades, que superen
lleugerament la mitjana espanyo-
la (3,4 %) i doblen la mitjana de la
UE-28 (1,8 %).

En termes intertrimestrals, el
PIB de Catalunya «mostra símp-
toma d'una moderada desaccele-
ració», amb una variació del 0,7 %,
i se situa una dècima per sota de la
dada espanyola, que és del 0,8 %.
Això no obstant, recorda la Gene-
ralitat, el PIB català creix de forma

consecutiva cada trimestre des de
l'abril del 2013. L'Idescat explica
que l'economia catalana creix im-
pulsada per l'evolució positiva de
la demanda interna, que aug-
menta un 3,4 % interanual i com-
pensa el saldo negatiu dels inter-
canvis amb l'estranger (-0,8 %).En
gran mesura, la bona marxa de la
demanda interna respon al crei-
xement del consum de les llars (3,5
%), però també a l'increment del

consum de les administracions
públiques (3,6 %). La formació
bruta de capital en construcció es
manté en taxes de creixement ele-
vades (3,5 %), seguint la tendència
iniciada en la segona meitat del
2015, mentre que la de béns d'e-
quip mostra senyals d'alentiment,
però es manté en taxes positives
(2,5 %). En el seu conjunt, la for-
mació bruta de capital creix a ni-
vells pròxims al 3 %.

EFE | BARCELONA

L’Idescat constata que l'economia catalana ha crescut
el 3,6% interanual en el primer trimestre de l'any 

Unió de Pagesos s’oposa al re-
dactat que recull l’aprovació inicial
del «Pla de camins-pla especial ur-
banístic de camins de Manresa» i
demana a l’Ajuntament que retiri
aquesta proposta i en presenti
una altra que tingui en compte l’ac-
tivitat agrària del municipi. En les
al·legacions que ha redactat el
sindicat i que avui lliurarà a l’A-
juntament, argumenta que «l’en-
focament del pla no és agrari, tot
i que la memòria recull que l’ob-
jectiu del pla és definir una xarxa
de camins d’acord amb el model
territorial i el sistema urbà, que tin-
gui en compte la funció producti-
va i també la funció d’espai obert
al ciutadà del sòl no urbanitzable».

El sindicat s’oposa a que «es
variï el traç d’alguns camins, allu-
nyant-los del recorregut natural,
perquè suposa la partició d’algu-
nes finques». UP considera que
aquestes actuacions «són injusti-
ficades, costoses i perjudicials per
l’exercici de l’agricultura». 

Segons un comunicat fet públic,
el sindicat tampoc no troba sentit
al fet que «el Pla proposi recupe-
rar camins en desús que s’utilit-
zaven per anar d’un camp a l’altre
quan no hi havia carreteres perquè
considera que comportarà que la
gent passegi pel mig de les finques
i possibles efectes negatius per a les
explotacions a causa de la inge-
rència dels caminants». 

Unió de Pagesos observa tam-
bé que l’execució d’aquest Pla su-
posa «una forta inversió per part de
les administracions públiques i, si
bé està dirigit principalment a
crear una xarxa de camins per a
vianants, no millora en cap sentit
la xarxa de camins d’ús productiu».
A més, el sindicat considera que,
«tenint en compte la importància
que té la xarxa de camins per a l’ac-
tivitat agrària i forestal, abans de la
redacció del Pla, l’Ajuntament de
Manresa hagués hagut d’explicar
i consultar les organitzacions pro-
fessionals agràries més represen-
tatives, com es va comprometre
inicialment».

REDACCIÓ | MANRESA

UP demana a
l’Ajuntament
de Manresa
que retiri el
Pla de camins 
El sindicat considera que la

proposta de l’equip de govern
no té en compte l’activitat
agrària del municipi
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Talent+Empresa ajudarà a fer realitat
sis projectes de negoci d'alumnes
d'FP

Foto de grup de la jornada final del programa Talent+Empresa | Cambra

Sis projectes de negoci d'estudiants de formació professional del Bages rebran acompanyament
professional per convertir-los en empreses reals. El congrés Talent+Empresa, que aquest
divendres ha celebrat la seva jornada final, ha complert el seu objectiu d'apropar el talent dels
joves de la comarca a les empreses del territori, que en aquesta segona edició s'han implicat més
que mai per tal que les idees de negoci dels alumnes d'FP puguin ser traslladades a la vida real.

El jurat, format representants d'algunes de les principals empreses del Bages, ha seleccionat els
següents projectes:

Cicles formatius de grau mitjà:

- Sweet-pop. De Sandra Carrasco (Escola Joviat). Es tracta d'una cullera que porta el sucre
incorporat en forma de caramel, de manera que es pot dissoldre en begudes calentes com ara el
cafè. A més, s'hi poden afegir diferents aromes com la vainilla. Està pensada bàsicament per a
begudes per emportar.

- Microcaravana. D'Adrià Buzón, Miquel Coca i Àlex Garcia (Institut Guillem Catà). És un projecte de
microcaravana desmuntable i de fàcil muntatge per a l'usuari, fàcil de transportar i econòmica.

- Malécom. De Maria Fatima Malé (Escola Joviat). Projecte de servei de repartiment de la
compra a domicili en zones rurals, que té com a destinatàries persones que viuen al món rural i
que tenen dificultats per desplaçar-se.
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Cicles formatius de grau superior:

- Naturvac. De Meritxell Sorolla i Oriol Aunós (Institut Guillem Catà). És un projecte de serveis
sòcioculturals i dinamització econòmica per al municipi de Vacarisses.

- Natvrema. De Joan Pujades i Aram González (Institut Lacetània). Projecte de creació d'un
accelerador per a la producció de biogàs a partir de l'escalfament de bacteris i d'un barrejador. Està
pensat per fer més sostenible la producció d'energia a granges i explotacions rurals.

- Recupera't. D'Eric Fortuny, Noel Lorenzo i Víctor Raluy (IES Quercus). Es tracta d'un servei de
recuperació esportiva i altres pensat inicialment per a la ciutat de Vic però que podria exportar-se a
d'altres ciutats catalanes.

El premi per a cada projecte seleccionat és de 200 €, gentilesa de CaixaBank, més 2.500 € en
concepte de beca d'estudis a la Fundació Universitària del Bages. A més, tots ells rebran suport
professional per desenvolupar el pla de negoci, establir contactes amb possibles socis i qualsevol
altra acció que sigui necessària per convertir-se en empreses reals. Com a novetat d'enguany,
podran disposar d'una borsa de 2.500 € per a les despeses que puguin derivar-se de tot aquest
procés com pot ser el registre de la propietat industrial, la constitució del negoci, etc. Aquesta
borsa és possible gràcies a les aportacions de les empreses ICL Iberia i Taelus.

L'acte d'aquest dijous l'ha obert el director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del
departament d'Ensenyament, Antoni Massegú, ha situat la promoció de l'emprenedoria i del talent
com a un dels principals objectius de l'actual sistema educatiu i ha apel·lat els estudiants a tenir
una actitud positiva davant dels reptes. En nom de les empreses col·laboradores ha parlat José
Antonio Martínez, chairman de ICL Europe i president de ICL Iberia, que ha parlat de la formació,
la innovació, el talent i l'actitud com a valors que mouen la societat. Ha animat els joves a no
desanimar-se si les coses no surten a la primera, recordant els seus inicis a Iberpotash havent de
redreçar una situació molt complicada a l'empresa.

Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa, una de les entitats impulsores de
Talent+Empresa, ha donat valor al fet que aquest no és un concurs d'idees convencional, sinó un
concurs de negocis que siguin viables i puguin crear riquesa al territori. Ha tancat l'acte Manel
Jovells, director de la Fundació Althaia, que ha destacat el paper d'Althaia com a principal
empresa del territori i la seva vocació en docència i recerca com a motius que l'han portat a
implicar-se en una iniciativa com Talent+Empresa.
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 El cost de la mà d'obra per
hora treballada a la zona de
l'euro va augmentar l’1,7% el
primer trimestre en relació al
mateix període de l'any
anterior, igual que a la UE, va
informar ahir Eurostat.

1,7%
LA INICIATIVAL’EMPRESALA XIFRA

Marcadors
AUGMENTA EL COST
DE LA MÀ D’OBRA A

L’EUROZONA 
I A LA UE

 Seat va vendre fins al maig
176.700 vehicles, el 0,2% més
que en el mateix període del
2015. Volkswagen informa que
les vendes de Seat també van
millorar el mes de maig el 0,2%,
fins a 38.100 unitats.

Seat
INCREMENTA EL
0,2% LES SEVES

VENDES DURANT EL
MES DE MAIG

 Oller del Mas va publicar ahir
la seva nova web on el client és
el protagonista d’una navegació
que vol ser «fàcil, amable,
visual» i amb possibilitat de 
reservar en línia propostes
enoturístiques. 

Oller
del Mas

EL CELLER I ESPAI
TURÍSTIC BAGENC

ESTRENA
NOVA WEB

La segona edició del concurs
Talent+Empresa, que convoquen
la Fundació Althaia, la Cambra
de Comerç de Manresa i el de-
partament d’Ensenyament de la
Generalitat, va celebrar ahir la
seva jornada final, en un acte a la
seu d’Ensenyament de la capital
del Bages. El concurs té com a ob-
jectiu apropar els projectes d’em-
prenedoria dels alumnes de for-
mació professional del Bages a
les empreses del territori. 

El jurat, format per represen-
tants d’empreses rellevants del
territori, va seleccionar, en l’apar-
tat de cicles formatius de grau
mitjà, «Sweet-pop», de Sandra
Carrasco (Escola Joviat), una cu-
llera que porta el sucre incorporat
en forma de caramel, de manera
que es pot dissoldre en begudes
calentes com ara el cafè. A més, s’hi
poden afegir diferents aromes
com la vainilla. Està pensada bà-
sicament per a begudes per em-
portar. També va ser seleccionat
«Microcaravana», d’Adrià Buzón,
Miquel Coca i Àlex Garcia (Institut
Guillem Catà), un projecte de mi-
crocaravana desmuntable i de fà-
cil muntatge per a l’usuari, fàcil de
transportar i econòmica. En la
mateixa categoria, va ser guardo-
nat també «Malécom», de Maria
Fatima Malé (Escola Joviat), un ser-
vei de repartiment de la compra a
domicili en zones rurals, que té
com a destinatàries persones amb

dificultats per desplaçar-se.
En l'apartat de cicles formatius

de grau superior, va ser seleccionat
«Naturvac», de Meritxell Sorolla i
Oriol Aunós (Institut Guillem
Catà), un projecte de serveis so-
cioculturals i dinamització eco-
nòmica per al municipi de Vaca-
risses. També va ser triat «Natvre-
ma», de Joan Pujades i Aram Gon-
zález (Institut Lacetània), que con-
sisteix en un projecte de creació
d’un accelerador per a la produc-
ció de biogàs a partir de l’escalfa-
ment de bacteris i d’un barrejador.
Està pensat per fer més sostenible
la producció d’energia a granges i
explotacions rurals. Finalment, va
ser també seleccionat «Recupe-
ra’t», del qual són autors Eric For-
tuny, Noel Lorenzo i Víctor Raluy
(IES Quercus). Es tracta d’un ser-

vei de recuperació esportiva pen-
sat inicialment per a la ciutat de Vic
però que podria exportar-se a d’al-
tres ciutats catalanes.

El premi per a cada project és de
200 euros, gentilesa de CaixaBank,
més 2.500 euros en concepte de
beca d’estudis a la Fundació Uni-
versitària del Bages. A més, tots sis
rebran suport professional per
desenvolupar el pla de negoci,
establir contactes amb possibles
socis i qualsevol altra acció que si-
gui necessària per convertir-se en
empreses reals. Com a novetat
d’enguany, els alumnes guanya-
dors del concurs podran disposar
d’una borsa de 2.500 euros per a les
despeses que puguin derivar-se de
tot aquest procés com pot ser el re-
gistre de la propietat industrial o la
constitució del negoci. Una borsa

feta amb les les aportacions d’ICL
Iberia i de Taelus.

L’acte d’ahir el va obrir el direc-
tor dels Serveis Territorials a la Ca-
talunya Central del departament
d’Ensenyament, Antoni Masse-
gú, i en nom de les empreses
col·laboradores va intervenir José
Antonio Martínez, chairman d’ICL
Europe i president d’ICL Iberia,
que va instar els joves a no des-
animar-se. Pere Casals, president
de la Cambra de Comerç, va re-
cordar que Talent+Empresa és un
concurs de negocis que siguin
viables i puguin crear riquesa al ter-
ritori. Va tancar l’acte Manel Jovells,
director de la Fundació Althaia,
que va destacar el paper d’Altha-
ia com a principal empresa del ter-
ritori i la seva vocació en docència
i recerca.

REDACCIÓ | MANRESA

Els serveis i l’energia renovable centren
els premis del concurs Talent+Empresa

La segona edició del guardó va celebrar ahir l’acte final amb la tria dels sis projectes guanyadors

Fotografia de grup dels guanyadors i dels organitzadors del concurs

CATPRESS

SUPORT A L’EMPRENEDORIA 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
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El Petit Celler va anunciar ahir
que ajornava fins al proper 2 de ju-
liol la celebració de la Festa del Vi
Català, que havia de tenir lloc avui
a la tarda a la plaça Major de la ca-
pital del Bages. La previsió me-
teorològica que anuncia pluja per
a aquesta tarda ha motivat aquest
ajornament, ja que tota la festa
s’havia de celebrar a l’aire lliure.
També queda ajornat per a la ma-
teixa data el concert de petit format
que havia de fer Mishima en el
marc d’aquesta festa. La Festa del
Vi Català és una mostra de cellers
de tot el país que enguany arriba
a la seva sisena edició. Aquesta és
la primera cita de la festa a la Pla-
ça Major, després d’haver-se cele-
brat al Pati del Kursaal i al Passeig.

REDACCIÓ | MANRESA

El Petit Celler
ajorna la Festa del
Vi Català per
temor de la pluja

Més de 170 clients de Caixa-
Bank al Berguedà van assistir a la
trobada Caixafu[Tu]r celebrada
dijous a la sala d’actes del pavelló
de Suècia de Berga. La reunió, or-
ganitzada per VidaCaixa i Caixa-
Bank, va tenir com a objectiu aju-
dar a planificar la jubilació dels
seus clients. Les trobades formen
part d’un programa transversal,
amb un equip de gestors especia-
litzats, que pivota sobre tres eixos:
l’estimació d’ingressos que tindrà
el client quan es jubili; la necessi-
tat de conscienciar i planificar la ju-
bilació i l’oferiment de solucions.
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CaixaBank aplega
170 clients del
Berguedà a
Caixafu(Tu)r
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Els serveis i l'energia renovable centren els
premis del concurs Talent+Empresa
La segona edició del guardó va celebrar ahir l'acte final amb la tria dels sis projectes guanyadors

19.06.2016 | 07:42

REDACCIÓ | MANRESA La segona edició del
concurs Talent+Empresa, que convoquen la
Fundació Althaia, la Cambra de Comerç de
Manresa i el departament d'Ensenyament de la
Generalitat, va celebrar ahir la seva jornada final,
en un acte a la seu d'Ensenyament de la capital
del Bages. El concurs té com a objectiu apropar
els projectes d'emprenedoria dels alumnes de
formació professional del Bages a les empreses
del territori.

El jurat, format per representants d'empreses rellevants del territori, va seleccionar, en l'apartat de
cicles formatius de grau mitjà, "Sweetpop", de Sandra Carrasco (Escola Joviat), una cullera que porta
el sucre incorporat en forma de caramel, de manera que es pot dissoldre en begudes calentes com
ara el cafè. A més, s'hi poden afegir diferents aromes com la vainilla. Està pensada bàsicament per a
begudes per emportar. També va ser seleccionat "Microcaravana", d'Adrià Buzón, Miquel Coca i Àlex
Garcia (Institut Guillem Catà), un projecte de microcaravana desmuntable i de fàcil muntatge per a
l'usuari, fàcil de transportar i econòmica. En la mateixa categoria, va ser guardonat també "Malécom",
de Maria Fatima Malé (Escola Joviat), un servei de repartiment de la compra a domicili en zones
rurals, que té com a destinatàries persones amb dificultats per desplaçarse.

En l'apartat de cicles formatius de grau superior, va ser seleccionat "Naturvac", de Meritxell Sorolla i
Oriol Aunós (Institut Guillem Catà), un projecte de serveis socioculturals i dinamització econòmica per
al municipi de Vacarisses. També va ser triat "Natvrema", de Joan Pujades i Aram González (Institut
Lacetània), que consisteix en un projecte de creació d'un accelerador per a la producció de biogàs a
partir de l'escalfament de bacteris i d'un barrejador. Està pensat per fer més sostenible la producció
d'energia a granges i explotacions rurals. Finalment, va ser també seleccionat "Recupera't", del qual
són autors Eric Fortuny, Noel Lorenzo i Víctor Raluy (IES Quercus). Es tracta d'un servei de
recuperació esportiva pensat inicialment per a la ciutat de Vic però que podria exportarse a d'altres
ciutats catalanes.

El premi per a cada project és de 200 euros, gentilesa de CaixaBank, més 2.500 euros en concepte de
beca d'estudis a la Fundació Universitària del Bages. A més, tots sis rebran suport professional per
desenvolupar el pla de negoci, establir contactes amb possibles socis i qualsevol altra acció que sigui
necessària per convertirse en empreses reals. Com a novetat d'enguany, els alumnes guanyadors del
concurs podran disposar d'una borsa de 2.500 euros per a les despeses que puguin derivarse de tot
aquest procés com pot ser el registre de la propietat industrial o la constitució del negoci. Una borsa
feta amb les les aportacions d'ICL Iberia i de Taelus.

L'acte d'ahir el va obrir el director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del departament
d'Ensenyament, Antoni Massegú, i en nom de les empreses col·laboradores va intervenir José Antonio
Martínez, chairman d'ICL Europe i president d'ICL Iberia, que va instar els joves a no desanimarse.
Pere Casals, president de la Cambra de Comerç, va recordar que Talent+Empresa és un concurs de
negocis que siguin viables i puguin crear riquesa al territori. Va tancar l'acte Manel Jovells, director de
la Fundació Althaia, que va destacar el paper d'Althaia com a principal empresa del territori i la seva
vocació en docència i recerca.
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