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Es programa un curs d'horticultura
ecològica per a joves que busquin
feina
Està organitzat per la Cambra de Comerç de Manresa i la Fundació Catalunya-La
Pedrera

La Cambra de Comerç de Manresa i la Fundació Catalunya-La Pedrera impulsen un curs
d'horticultura ecològica adreçat a joves de menys de 30 anys que estiguin buscant feina.
 
La proposta forma part del programa PICE, una iniciativa que la Cambra de Comerç porta a terme
al territori per afavorir la inserció laboral del col·lectiu de joves. En aquesta ocasió, la Cambra s'ha
associat amb la Fundació Catalunya-La Pedrera, titular dels horts de Sant Benet de Bages, que
és on s'impartirà la formació.

El curs, que serà gratuït, s'iniciarà el 17 d'octubre amb un bloc d'ocupabilitat i habilitats socials,
pensat per donar als joves les eines necessàries per desenvolupar-se en un lloc de treball. La
segona part del curs serà la formació en horticultura ecològica. Amb aquesta els participants
adquiriran els coneixements teòrics i pràctics bàsics per treballar en una explotació agroecològica. Els
alumnes aprendran a observar l'hort i a entendre el funcionament de la terra i les plantes. També
es treballarà el calendari i com utilitzar les eines més adients en cada moment. Un cop finalitzat el
curs, els alumnes gaudiran d'un servei de borsa de treball durant 4 mesos.

La formació és oberta a tots els joves entre 16 i 30 anys que no estiguin treballant ni hagin
estudiant en els darrers tres mesos.
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Persones amb mobilitat reduïda
visitaran la Manresa Ignasiana

Creu Roja i l’empresa Anhels
ajudaran persones amb mobilitat
reduïda a fer un itinerari per la
Manresa Ignasiana, en una activi-
tat que començarà avui a les 11 del
matí des del Museu Comarcal.
Les dues entitats han ofert els seus
serveis perquè totes les persones
puguin dur a terme la ruta, i que la
manca de mobilitat no sigui cap
impediment per visitar el patri-
moni de la ciutat.

L’activitat s’emmarca dins les
celebracions de la Setmana de la
Gent Gran, que finalitzarà demà

diumenge amb una caminada in-
tergeneracional a les Tres Creus. La
jornada començarà a les 9 del
matí i els participants sortiran del
complex esportiu del Vell Con-
gost. Avui a les 12  se celebra la fes-
ta de cloenda de la Setmana del
Cor a la plaça de Sant Domènec,
on hi haurà música i tallers de re-
animació cardiovascular. A les 5 al
Teatre Conservatori es represen-
tarà l’espectacle teatral “Els Atre-
vits”, que celebra la quarta edició.
Més tard, a les 7, hi haurà ball po-
pular a la plaça de la Porxada
amb Almas Gemelas. 
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El manresà Màrius Rubiralta és
un dels cinc candidats a ser el
nou rector de la Universitat de
Barcelona (UB). Ahir es van con-
vocar eleccions, que se celebraran
el pròxim 28 de novembre en pri-
mera convocatòria. Si no hi ha
majoria absoluta hi haurà una se-
gona volta el dia 1 de desembre.

Cinc catedràtics han expressat

la seva voluntat de presentar-se al
càrrec de rector, entre els quals Ru-
biralta. Nascut a Manresa el 1954,
és catedràtic de química orgànica
i ja va ser rector de la UB entre el
2005 i el 2008. Va deixar el càrrec
per assumir la secretaria d’Estat
d’Universitats durant el govern
de José Luis Rodríguez Zapatero.
Els altres candidats són Norbert
Bilbeny, Joan Elias, David Valles-

pín i Joan Guàrdia.
El rector de la UB els últims 8

anys, Dídac Ramírez, deixa el càr-
rec per jubilació. Fins a les pròxi-
mes eleccions l’actual vicerector de
Recerca, Innovació i Transferència,
Jordi Alberch, ocuparà el seu lloc
en funcions.

La Universitat de Barcelona és
la més gran de Catalunya, amb
més de 65.000 estudiants.
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El manresà Màrius Rubiralta
optarà a ser el rector de la UB

S’han convocat eleccions per al 28 de novembre i hi ha 5 candidats

Decathlon organitza la segona
jornada mediambiental demà

La jornada, organitzada per la
botiga d’esports Decathlon, co-
mençarà demà a les 9 del matí a la
Protectora Aixopluc amb la re-
alització de tres tallers a càrrec de
l’associació Trenca. Les activitats
consistiran en l'anellatge d'ocells,
la construcció de menjadores i el
reconeixement de petjades. A les
11 del matí, començarà una ca-

minada per l’Anella Verda de Man-
resa amb la companyia dels gossos
de la protectora i també amb l'ob-
jectiu de recollir deixalles.

Les persones interessades en la
jornada, que és gratuïta, es poden
inscriure a la recepció de Decath-
lon Manresa. Es podrà assistir a les
9 o a les 11 a la mateixa protecto-
ra. A la 1 del migdia hi haurà un
pícnic per a tots els assistents.
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Presentació de la 
nova col·lecció 
tardor-hivern.

Visita'ns i et regalem el 
10% de dte. 

en les teves compres 
aquest mes d'octubre

Moda dona disseny de 
la talla 46 a la 70.C/ Puigterrà de Baix, 30 

Parada de pedres precioses
15% DE  DESCOMPTE 
en el disseny 
i muntatge 
de les pedres.

1 OCTUBRE
De 20h a 24h

Participació en la passarel·la 
de moda a la Plaça Major

A la botiga
DESCOMPTES DEL 15%

C/ Magraner, 11. Manresa - Tel. 93 872 51 97

JOIERIA . RELLOTGERIA

T'esperem a la presentació de la nova 
col·lecció en excluisva a Manresa de 

PLATADEPALO
Sorteig, sorpreses i artista convidat

C/ Àngel Guimerà, 49. Tel 93 872 39 61
www.joieriacopernic.com

C/ Guimerà, 26. Tel. 93 8723197. www.urojoiers.com
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ijous es va complir el
135è aniversari del
naixement de Ludwig

von Mises (1881-1973), un dels
economistes més destacats i
debatuts del segle XX. A la dè-
cada del 1920 va anticipar la
caiguda del comunisme, en un
debat sostingut amb el marxis-
ta Oskar Lange, per la impossi-
bilitat que té aquest sistema
d'assignar correctament els
recursos en absència dels
preus de mercat. També va
desenvolupar la teoria austría-
ca del cicle econòmic, preve-
ient el crac del 1929 i explicant
com les polítiques monetàries
expansives impulsades pel
Banc Central amb tipus d'inte-
rès artificialment baixos dis-
torsionen les decisions de con-
sum i inversió de famílies i em-
preses, formant bombolles in-
sostenibles que acaben pun-
xant, i iniciant aleshores la re-
cessió. El seu principal deixe-
ble, Friedrich Hayek (1899-

1992), rebria el Nobel d'econo-
mia el 1974 i sostindria amb
John Maynard Keynes una
lluita ideològica que guanya-
ria el britànic amb els princi-
pis establerts a Bretton Woods
i, molt especialment, després
de l'agost del 1971 amb el tren-
cament de l'últim vincle del
dòlar amb l'or. No obstant, les
respostes keynesianes a la cri-
si del 2008, consistents sempre
en la injecció monetària i els
estímuls fiscals, no estan do-
nant els resultats desitjats.
Després d'una agressiva políti-
ca d'expansió monetària, tant
el Japó com l'eurozona conti-
nuen estancats. I ja no queda
més marge d'estímul moneta-
ri, com no sigui la pluja de di-
ners des dels helicòpters del
BCE. Per això es reclama el re-
torn de la política fiscal i l'ex-
pansió de la despesa pública
per augmentar el consum i la
despesa agregada, el dèficit i el
deute públics. Però, una altra
vegada, els elevats nivells de
deute, públics i privats, deixen
poc recorregut a una nova tan-
da d'estímuls fiscals. Al capda-

vall, tot el conjunt d'interven-
cions estatals, monetàries i fis-
cals han impedit que els preus
caiguessin més, i han suavitzat
la caiguda del PIB nominal.
Però també han impedit que
una nova generació d'empre-
saris i empresàries s'arrisqui a
tornar a començar. Les empre-
ses existents s'han consolidat
en l'espai que ocupaven, sense
cap incentiu per a noves inver-
sions. De fet, a Europa i al
Japó, un enorme nombre de
bancs i empreses zombis,
mantingudes artificialment en
vida a base d'estímuls i mesu-
res protectores, continuen
bloquejant els potencials com-
petidors que reactivarien el
creixement. L'intervencionis-
me monetari i fiscal impedeix
el reajustament de l'estructura
productiva i l'especialització
de les empreses en les activi-
tats on són més productives.
La bombolla immobiliària va
distorsionar el model produc-
tiu d'Espanya i ara no sortim
d'un estancament secular. La
lluita entre Mises i Keynes
continua.

D

VON MISES

Jordi Franch
Professor de la FUB OPINIÓ

L’economista Arcadi Oliveres,
el naturalista Martí Boada, el mú-
sic manresà Natxo Tarrés i l’experta
en cooperació Sandra Campos
participaran en una taula rodona
que tindrà lloc en el marc de la fira
Ecoviure. La taula rodona es farà
dissabte 21 d’octubre, a les 11.30
del matí, a la sala d’actes del Palau
Firal. L’acte serà moderat pel pe-
riodista Jaume Barberà.

L’Ecoviure, que se celebrarà els
dies 21, 22 i 23 d’octubre al Palau
Firal de Manresa, alçarà el teló
amb aquesta taula rodona.

Durant tot el cap de setmana,
l’equipament dels Dolors acollirà
diferents activitats de diàleg i de di-
vulgació al voltant de la sosteni-
bilitat i el medi ambient. La fira
professional vol esdevenir també
un espai de debat i reflexió sobre
com construir un futur més sos-
tenible. 
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La fira Ecoviure
imaginarà com
serà el futur en
la taula rodona
inaugural

La Cambra de Comerç de Man-
resa i la Fundació Catalunya-La Pe-
drera impulsen un curs d’horti-
cultura ecològica adreçat a joves de
menys de 30 anys que estiguin
buscant feina. L’oferta forma part
del programa PICE, una iniciativa
que la Cambra porta a terme al ter-
ritori per afavorir la inserció labo-
ral del col·lectiu de joves. La for-
mació s’impartirà a Sant Benet
de Bages.

El curs s’iniciarà el 17 d’octubre
amb un bloc d’ocupabilitat i ha-
bilitats socials. La segona part del
curs serà la formació en horticul-
tura ecològica. Un cop finalitzat el
curs, els alumnes gaudiran d’un
servei de borsa de treball durant 4
mesos. 

El curs és obert a tots els joves
d’entre 16 i 30 anys que no esti-
guin treballant ni hagin estudiat en
els darrers tres mesos.
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Cambra i Sant
Benet formaran
en horticultura
ecològica joves
sense feina  
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La borsa espanyola va caure ahir el 0,19% i va
estar a punt de deixar-se els 8.700 punts, en una
setmana en què retrocedeix el 0,5%, i davant la
tornada dels dubtes sobre l'alemany Deutsche
Bank i el sector bancari europeu.
El principal indicador espanyol, l'Íbex 35, va ce-

dir 16,90 punts, el 0,19%, fins als 8.779,40, amb
la qual cosa augmenta la caiguda acumulada des
del començament d'any al 8,01%, tot i que el se-
tembre va pujar el 0,72 %. A la resta de grans pla-
ces d'Europa, només Londres va seguir la ten-
dència espanyola, en baixar el 0,29%; mentre que
Frankfurt va pujar l’1,01%; Milà, el 0,38% i París,
el 0,10%.
Els mercats europeus van començar la jornada

amb voluminoses caigudes per la incertesa que
genera el Deutsche Bank, que es va arribar a des-
plomar fins al 8%.
Amb tot, durant la sessió aquesta tendència es

va anar debilitant, i al final el banc alemany va acon-
seguir anotar-se una pujada del 6,39% i liderar les
alces de la Borsa de Frankfurt.
En el transcurs de la setmana, el Deutsche Bank

ha estat un dels factors més importants perquè els
inversors es decantessin per les pèrdues, després
dels rumors que Alemanya no està disposada a
ajudar a afrontar el pagament dels 14.000 milions
que li exigeix l'administració nord-americana.
Al mercat de matèries primeres, el petroli va fre-

nar l'escalada que va registrar, després de conèi-

xer-se l'acord de l'OPEP per reduir la producció de
cru; i el barril de Brent, el de referència a Europa,
es va abaratir fins als 48,90 dòlars.
Les referències asiàtiques van ser negatives,

amb pèrdues de l’1,46% a Tòquio i de l’1,86% a
Hong Kong, encara que l'índex CSI, que agrupa les
300 empreses més grans de Xangai i Shenzhen,
va avançar el 0,27%. 
Els primers compassos de la sessió borsària a

Espanya van ser de gran pessimisme, amb pèr-
dues del 2,67% que arrossegaven l'Íbex per sota
dels 8.600 punts, arrossegat per Telefónica i la ban-
ca. Al migdia, encara que el sector bancari conti-
nuava pressionant a la baixa, les pèrdues es re-
duïen l’1,45%, el que permetia a la borsa recupe-
rar els 8.600. Més tard, Wall Street va contribuir a
frenar les caigudes de les borses europees, en obrir
en positiu. 

L’Íbex baixa pels dubtes sobre la banca

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 7.000 0.00 7.000 6.330

CARTERA REA 1.160 0.00 1.950 0.860

CEVASA 9.300 0.00 10.647 4.667

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 1.010 0.00 1.100 0.300

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.200 2.200

LIWE ESP. 12.000 0.00 13.000 11.500

MOLINS 10.600 0.00 11.200 8.814

U.EUROPEA I. 0.300 -16.67 2.000 0.360

URBAR 0.270 0.00 0.500 0.250

Abertis 13,860 0,69 13,860 13,560 32.165.672 14,385 11,276
Acciona 67,270 0,64 67,390 65,270 8.068.375 77,260 58,629
Acerinox 11,775 -0,46 11,795 11,540 9.071.510 12,310 6,731
ACS 26,900 -0,04 26,955 26,320 28.613.915 30,695 18,815
Aena 131,300 -0,42131,900 129,650 25.127.855 133,800 90,870
Amadeus 44,470 0,27 44,585 43,600 25.737.281 45,240 31,937
ArcelorMittal 5,438 -2,11 5,465 5,314 20.185.881 5,935 2,009
Banco Popular 1,101 1,66 1,106 1,029 61.974.285 3,484 1,029
Banco Sabadell 1,140 1,60 1,143 1,065 50.870.032 1,989 1,065
Bankia 0,730 2,24 0,735 0,680 36.096.768 1,222 0,528
Bankinter 6,332 1,78 6,333 6,007 23.017.367 6,867 5,454
BBVA 5,382 0,58 5,389 5,101255.354.206 7,871 4,428
Caixabank 2,249 1,49 2,262 2,091 72.366.392 3,769 1,793
Cellnex 16,100 1,90 16,265 15,680 21.528.226 17,445 12,775
Dia 5,511 0,25 5,525 5,336 17.950.342 6,063 3,998
Enagas 26,775 0,66 26,915 26,185 27.228.323 27,795 22,353
Endesa 19,080 0,18 19,095 18,640 37.638.825 19,520 14,148
Ferrovial 18,950 1,45 19,070 18,415 52.723.895 22,583 15,160

Gamesa 21,315 -1,32 21,525 21,035 31.009.724 22,120 12,258
Gas Natural 18,295 0,14 18,295 17,835 28.311.320 19,353 13,882
Grifols 19,180 -0,13 19,300 18,880 15.230.531 22,663 17,734
IAG 4,616 1,25 4,629 4,457 21.232.831 8,512 4,028
Iberdrola 6,052 -0,23 6,082 5,958101.574.300 6,422 4,673
Inditex 33,000 -0,38 33,145 32,425105.623.632 35,011 26,321
Indra 11,935 0,76 12,010 11,600 11.935.287 12,550 7,610
Mapfre 2,490 2,26 2,490 2,342 23.608.534 2,595 1,563
Mediaset 10,550 0,19 10,580 10,255 6.162.510 12,085 7,766
Melia Hotels 11,100 -0,72 11,120 10,830 4.613.065 13,273 7,127
Merlin 10,535 1,49 10,545 10,140 12.030.027 12,057 8,233
REC 19,205 0,18 19,240 18,890 27.265.251 20,685 16,688
Repsol 12,075 -0,25 12,140 11,730 79.623.271 12,890 7,754
Santander 3,947 0,00 3,954 3,753412.428.933 5,189 3,104
T Reunidas 34,695 0,64 34,855 33,800 19.328.154 42,399 20,683
Telefónica 9,015 -4,04 9,080 8,942309.763.318 11,703 7,451
Viscofan 48,160 1,31 48,365 47,015 8.614.620 57,256 46,010

IBEX 35
TÍTOL TANCAM     DIF. (%)      MÀXIM            MÍNIM                VOLUM                 MÀX. 12M       MÍN. 12M TÍTOL TANCAM     DIF. (%)      MÀXIM            MÍNIM                VOLUM                 MÀX. 12M       MÍN. 12M Els més contractats

Santander 3,947 3,947 0,00 412.428.933

Telefónica 9,395 9,015 -4,04 309.763.318

BBVA 5,351 5,382 +0,58 255.354.206

Inditex 33,125 33,000 -0,38 105.623.632

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Mapfre 2,435 2,490 +2,26 23.608.534

Bankia 0,714 0,730 +2,24 36.096.768

Cellnex 15,800 16,100 +1,90 21.528.226

Bankinter 6,221 6,332 +1,78 23.017.367

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Telefónica 9,395 9,015 -4,04 309.763.318

ArcelorMittal 5,555 5,438 -2,11 20.185.881

Gamesa 21,600 21,315 -1,32 31.009.724

Meliá 11,180 11,100 -0,72 4.613.065

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,123
0,866

1,091
113,887

Mibor -0,048
Euríbor -0,048

IRS -0,133
IRPH Conjunt Entitats 1,957

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1320,850
19,010

1327,900

19,350

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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