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La Cambra posa en marxa un nou
curs del programa PICE per inserir
joves al mercat laboral
Es tracta de formació per treballar en instal·lacions d'aigua, calefacció i climatització
La Cambra de Comerç de Manresa posa en marxa un nou curs del Programa Integral de
Qualificació i Ocupació (PICE) per inserir joves al mercat laboral. En aquesta ocasió, la Cambra
oferirà formació específica per treballar en instal·lacions d'aigua, calefacció i climatització, en un curs
que compta amb el suport del Gremi d'Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages i el Berguedà. La
proposta s'adreça a joves menors de 30 anys que no tinguin feina i inclou la participació en una
borsa de treball que es posarà a disposició de les empreses del territori.
El curs tindrà lloc entre el 27 de març i el 26 de maig, en horari de 4 a 8 de la tarda. Constarà de dos
blocs: en el primer, es treballaran tècniques d'ocupabilitat i habilitats socials per tal que els
participants agafin seguretat i confiança en el contacte amb les empreses. El segon bloc serà de
formació específica en aigua, climatització i gas, amb l'objectiu que els joves adquireixin els
coneixements bàsics per treballar en la posada en marxa i manteniment d'aquest tipus
d'instal·lacions.
Les inscripcions ja són obertes i per fer-les cal adreçar-se a la Cambra, al telèfon 93 872 42 22 o al
correu electrònicjmonge@cambramanresa.org.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/65767/cambra/posa/marxa/nou/curs/programa/pice/inserir/joves/al/mercat/laboral
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ECONOMIA
LA XIFRA

LA TENDÈNCIA

5%
Marcadors

LA CAIGUDA EN ELS
INGRESSOS EN LA
LLUITA ANTIFRAU

 L'Agència Tributària

espanyola ha obtingut 14.883
milions d'euros en l'exercici del
2016 com a resultat de la seva
tasca en la lluita contra el frau
fiscal, el 5% menys que els
15.664 milions del 2015

35%
CATALUNYA LIDERA
EL RÀNQUING DE
PATENTS A L’ESTAT

L’INDICADOR

 Catalunya continua liderant

el rànquing de peticions de
patents a l’Estat amb el 35,1%
del total de les sol·licituds
fetes el 2016, segons l’últim
informe de l’Oficina Europea
de Patents

PIB
AVANÇA EL 0,4% A
L’EUROZONA I EL
0,5% A LA UE

UNA EMPRESA A L’ALÇA El projecte Deporvillage, nascut fa set anys, ja és avui una de les plataformes on-line
de material esportiu referents a l’estat, amb 40.000 productes de 500 marques i prop de 300.000 clients

Deporvillage tanca el 2016 doblant la
facturació, ﬁns als 22 milions d’euros

L’e-commerce manresà confia a arribar enguany als 40 milions i consolidar-se al sud-est europeu
ARXIU PARTICULAR

CARLES BLAYA MANRESA

El portal manresà de material
esportiu Deporvillage, especialitzat en roba i material esportiu, ha
complert el seu pla de negoci i ha
tancat el 2016 amb unes vendes
de 22 milions d'euros, més del doble de les comptabilitzades durant l'exercici anterior. Un creixement per sobre del 100% que té en
el mercat internacional la meitat
del seu pes, segons dades de la
companyia.
Xavier Pladellorens, CEO de
l’empresa, explica que la clau del
gran rendiment de Deporvillage
durant l’any passat ha estat múltiple: «hem ampliat el catàleg,
hem fet espots de televisió, hem
optimitzat els processos, hem millorat els preus i l’experiència de
compra i, a més, el públic ens coneix cada vegades més». Per a Pladellorens, «és difícil atribuir un
percentatge a cadascun d’aquests
factors, però tot sumat és el que
ens ha donat aquest resultat».
Per a aquest exercici, l’empresa
amb seu a l’ediﬁci Impuls del Parc
Central conﬁa a obtenir una facturació d’entre 35 i 40 milions
d’euros.
«El 2016 ha estat un any molt
especial per a nosaltres, perquè
hem entrat en la Champions League dels e-commerce d'esport europeus», asseguren els fundadors
Xavier Pladellorens i Àngel Corcuera, que lideren un equip de
100 persones (50 a oﬁcines i una
cinquantena més en un magatzem subcontractat). Deporvillage
gestiona la comercialització en línia d'un catàleg de 40.000 produc-

Xavier Pladellorens, a l’esquerra, i Àngel Corcuera

tes procedents de 500 marques.
Amb una inversió acumulada de
set milions d’euros, Deporvillage
disposa d’una cartera de prop de
300.000 clients, repartits en els
quatre països on l’empresa té presència: Espanya, França, Itàlia i
Portugal. Les xifres de clients, segons números de la companyia,
són de 1.000 diaris i més d'un milió de visites mensuals.
Deporvillage, que estudia obrir

una botiga física a Manresa (com
ja va avançar aquest diari el mes
de setembre passat), està ampliant les seves instal·lacions a
Impuls, ja que ha llogat la meitat
(uns 200 metres quadrats) de les
naus posteriors de l’ediﬁci municipal. Per a aquest any, l’empresa
conﬁa a «consolidar el creixement
i dimensionar-nos d’acord amb
l’increment de volum». A més,
continua Pladellorens, «la inten-

ció és créixer en personal com ho
estem fent pràcticament cada
mes». Segons el CEO de la companyia, l’empresa ha pràcticament duplicat la seva plantilla a
les oﬁcines en l’últim any.
El model Deporvillage està essent un èxit, que pot ser llaminer
per a la competència. Amb tot,
Pladellorens aﬁrma que «de moment no tenim cap oferta de compra, però sabem que és probable
que en algun moment la possibilitat es pugui presentar. Amb tot,
ara mateix no estem en aquesta
fase, sinó en la de fer créixer la
companyia». Tot i les successives
entrades de capital en el negoci,
els principals accionistes de Deporvillage continuen sent Pladellorens i Corcuera. En aquest moment les seves vendes internacionals ja suposen el 50% de la facturació, i el seu objectiu és consolidar-se com la plataforma líder al
sud-est d'Europa.
Fundada el 2010 per Xavier Pladellorens i Àngel Corcuera, Deporvillage és la botiga en línia de
material esportiu líder a Espanya,
i un dels referents al sud d’Europa.
El 2011 va rebre una empenta en
guanyar al campus SeedRocket,
fet que va donar entrada al projecte a reconeguts business angels.
El 2015 es van incorporar a l'accionariat companyies de venture
capital com l’espanyola Samaipata i la italiana P101, així com el
Grup Mediaset -a través de la ﬁlial
Ad4Ventures-, amb qui es va establir un acord per l'aparició a televisió a través d'espots publicitaris
a Espanya i Itàlia.

Els empresaris catalans veuen la ﬁscalitat
com el factor més desfavorable per créixer
ACN BARCELONA

n Els empresaris catalans veuen
la ﬁscalitat com el principal component desfavorable en la capacitat de creixement dels seus negocis, concretament en el 26,7% dels
casos, tot i que se situa per sota de
la mitjana estatal (30,9%) i en penúltim lloc només davant del País
Basc (22,8%), segons l’Indicador

de Conﬁança Empresarial (ICE)
de l’INE del 2016. De fet, la ﬁscalitat va ser el que va tenir més evolució desfavorable en onze comunitats. En segon lloc, el component amb més impacte desfavorable se situa a l’entorn macroeconòmic (22,3%) i la morositat
(21%). Per contra, el component
amb més percentatge d’evolució

favorable va ser el de la demanda
dels productes (18,9%), en la línia
de tots els territoris de l’Estat excepte a Cantàbria, on va ser l’adequació del capital humà; seguit de
l’entorn macroeconòmic (15,2%)
i la disponibilitat en el ﬁnançament (11,7%). Altres factors considerats com a desfavorables pels
empresaris catalans són la regu-

lació econòmica (20,8%), la demanda dels seus productes
(19,9%) i la disponibilitat del ﬁnançament (15,8%), en tots els casos per sota de la mitjana espanyola. Quant als factors favorables, ﬁguren la demanda dels productes, l’entorn macroeconòmic,
la morositat i l’adequació del capital humà, entre d’altres.

 El Producte Interior Brut

(PIB) de l'eurozona va avançar
el 0,4% el quart trimestre del
2016, mentre que en el conjunt
de la Unió Europea (UE) va
créixer el 0,5% en el mateix
període

El Selves i Carner de
Manresa acull una
assemblea d’afectats
per les clàusules sòl
REDACCIÓ MANRESA

El centre cívic Selves i Carner de
Manresa acollirà demà, a les 7 de
la tarda, la primera assemblea informativa a la ciutat de la plataforma d’afectats de clàusules sòl
d’Adicae, que fa sis anys va demandar la banca per aquest motiu, juntament amb 15.000 afectats. L’abril del 2016 Adicae va
guanyar la macrodemanda contra 101 entitats (ara 42, fruit de la
reestructuració del sector), en el
que es considera l’acció judicial
més gran de la història d’Espanya
contra la banca. L’assemblea està
organitzada per l’Associació de
Veïns Saldes Plaça Catalunya.

L’ACEB organitza
una jornada sobre
la reforma horària
avui a Berga
REDACCIÓ MANRESA

L’ACEB de Berga organitza avui
un espai d’intercanvi de bones
pràctiques amb un dels màxims
impulsors de la Iniciativa per la
Reforma horària, Xavier Peralta,
director tècnic de l’Inventari Reforma Horària i consultor en la
fase de proves pilots en l’àmbit
empresarial. Peralta assessorarà
les empreses que formen part de
la Taula de la reforma horària sobre les mesures que poden dur a
terme a les seves organitzacions.
L’acte, obert a tothom, es farà a les
instal·lacions de l’ACEB a partir de
les 3 de la tarda.

La Cambra posa en
marxa un nou curs
del programa PICE
per inserir joves
REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Comerç de Manresa posa en marxa un nou curs
del Programa Integral de Qualiﬁcació i Ocupació (PICE) per inserir joves al mercat laboral. En
aquesta ocasió, la Cambra oferirà
formació especíﬁca per treballar
en instal·lacions d’aigua, calefacció i climatització, en un curs queté el suport del Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Aﬁns del Bages i
el Berguedà. La proposta s’adreça
a joves de menys de 30 anys que
no tinguin feina, i inclou també la
participació en una borsa de treball.
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ECONOMIA
EL PERSONATGE

LA TENDÈNCIA

1,8%
Marcadors

LA CAIGUDA DE LES
VENDES AL COMERÇ
DETALLISTA

 Les vendes als comerços

detallistes de Catalunya han
caigut l’1,8% interanual el
gener, segons l’INE. Per contra,
s’han generat nous llocs de
treball i l’índex d’ocupació ha
crescut l’1,2% el gener

Germán
Cardona
CONDEMNAT A
TRETZE ANYS I MIG
DE PRESÓ

LA COMPANYIA

 L'Audiència Nacional ha

condemnat Germán Cardona,
el Madoff espanyol, a tretze
anys i mig de presó per estafa
agreujada, associació il·lícita,
falsificació en document
mercantil i blanqueig

VW
ES DECLARA
CULPABLE EN UN
TRIBUNAL DELS EUA

LES PRESTACIONS PER HABITATGE En relació amb el 2012, la dotació del programa d’ajuts a l’habitatge s'ha
multiplicat per dos, en passar dels prop de 51 milions de fa cinc anys als poc més de 109 milions el 2016

El Govern va incrementar del 30%
el 2016 les ajudes per a habitatges

 L’executiu activa una campanya per informar de les polítiques que porta a terme la Generalitat
ACN BARCELONA

El departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge va destinar «més diners
que mai» a les línies d'ajuts i prestacions per a l'habitatge, tot i que
el govern espanyol va donar
«menys diners que mai» perquè
els últims anys està transferint la
meitat dels diners que enviava el
2009. En concret, el programa de
polítiques socials d'habitatge del
2016 va executar un pressupost de
109,3 milions d'euros, el 30% més
que els recursos destinats el 2015
i una xifra que suposa un nou rècord històric en el pressupost de
la Generalitat, segons la consellera del departament, Meritxell Borràs. Els ajuts al lloguer suposen el
gruix més important del programa, amb 94 milions d'euros. D'altra banda, amb aquests ajuts el
Govern ha evitat de forma directa
4.480 desnonaments, amb una
mitjana de 10 al dia, el 3,42% més
que el 2015. A Catalunya, segons
dades de l'Institut d'Estadística
espanyol, el 2016 es va registrar
6.956 execucions hipotecàries.
En relació amb el 2012, la dotació d'aquest programa s'ha multiplicat per dos, s’ha passat dels
prop de 51 milions als poc més de
109 milions aquest 2016. En l’any
2016 es van beneﬁciar d’aquests
ajuts 60.800 famílies.
De cara al 2017, i sense concretar la xifra, la consellera i el secretari d'Habitatge i Millora Urbana,
Carles Sala, van anunciar que la
dotació estarà en línia als 109 milions registrats aquest 2016.
El gruix més important dels 109

Meritxell Borràs, durant una visita a pisos socials a Manresa. ENRIC BADIA

milions el va ocupar la línia de
prestacions al pagament del lloguer, que se'n va endur 94,239 milions d'euros, el 86% del total. Les
famílies que van rebre aquests
ajuts al lloguer van ser 50.357, el
31,48% més que el 2015.
Quant als desnonaments, l'actuació del Govern per evitar-los
s'articula a través de l'aprovació
d'una prestació urgent de 3.000
euros a fons perdut per parar el
cop amb l'entitat ﬁnancera i amb
l'aportació d'un ajut addicional
que s'ha posat en marxa l’any
2016 que ajuda a pagar les mensualitats. Per aquesta via s'han
evitat 2.891 desnonaments dels
4.480 que es van salvar l’any 2016,
el 64,53% del total. Una altra via
és pels acords d’intermediació

El Govern diu que ha evitat
4.480 desnonaments, amb
una mitjana de 10 al dia, el
3,42% més que el 2015
El 2016, el parc públic
d'habitatge de lloguer social
s'ha incrementat del 6,6%,
fins als 27.252 pisos
pactats des dels prop de 70 punts
d'atenció d'Oﬁdeute que la Generalitat té per tot el territori i des
d'on es pacten els acords amb les
entitats ﬁnanceres.
Per millorar aquestes xifres, la
consellera va anunciar la posada
en marxa de la campanya «Una
porta oberta a l'habitatge», que

vol informar els ciutadans de totes
les polítiques d'habitatge que té
en marxa el Govern. Una informació que ja està en marxa des del
nou web habitatge.gencat.cat.
Borràs va explicar que tot seria
molt més fàcil per arribar a un
acord amb les entitats ﬁnanceres
si els afectats anessin a la ﬁnestra
de l'administració un mes abans
de fer efectiu el seu impagament
del primer rebut d'una hipoteca o
d'un lloguer.
La consellera ha explicat que
normalment els casos que arriben
al departament acumulen molts
mesos d'impagaments i ja tenen
sobre la taula una resolució judicial de desnonament, cosa que
posa moltes diﬁcultats a arribar a
un acord. La campanya vol sensibilitzar la ciutadania que el Govern disposa de diferents instruments per evitar els desnonaments, per al lloguer social, i
d'ajuts per pagar el lloguer o la hipoteca.
En l'informe d'activitats de l’any
passat, Sala va destacar que el
2016 el parc públic d'habitatge de
lloguer social es va incrementar
del 6,6% ﬁns a tancar l'exercici
amb un cens de 27.252 habitatges,
1.703 pisos més que el 2015. L'origen d'aquests habitatges és de
14.438 propis de la Generalitat,
3.660 cedits per entitats ﬁnanceres i 9.154 procedents de propietaris privats que arriben amb un
acord amb el Govern o amb els
ajuntaments per cedir la seva propietat a un preu de lloguer assequible a canvi de garanties de cobrament del lloguer.

 Volkswagen es va declarar

ahir culpable davant un
tribunal de Detroit de
conspirar per defraudar
centenars de milers de
persones als Estats Units amb
el trucatge dels seus motors

Jornada de la
Cambra de
Manresa sobre els
mercats de l’Àfrica
occidental
REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Comerç de Manresa organitza per al proper dimarts la jornada «Oportunitats
per a les empreses catalanes a
l’Àfrica occidental», que tindrà
lloc de 9 del matí a les 11.45 h a la
seu de la Cambra. La jornada serà
a càrrec de Daniel Vives, Bussiness Development Manager
d’Inafrica Strategy SL i especialista en els mercats de l’Àfrica Occidental i implantat a Costa d’Ivori.
La reunió pretén informar sobre
els mercats de països com Costa
d’Ivori, Senegal i Ghana, en creixement demogràﬁc i econòmic
que s’allargarà els propers decennis. L’accés a la jornada és lliure,
prèvia inscripció. Les empreses
que ho demanin poden mantenir
una entrevista amb Vives.

Catalunya lidera la
creació d’empreses
en el conjunt de
l’estat el gener
ACN BARCELONA

Catalunya lidera la creació
d’empreses al conjunt de l’estat
espanyol amb la constitució de
1.829 societats mercantils durant
el mes de gener, segons l’INE, seguida de la Comunitat de Madrid
(1.757) i Andalusia (1.413). A tot
Espanya, s’han creat 8.891 societats mercantils durant aquest període. Tanmateix, el nombre de
noves empreses creades s’ha reduït en termes interanuals, tant a
Catalunya (-16,2%) com al conjunt de l’Estat (-5,8%). Durant el
gener, s’han dissolt 3.464 empreses a Espanya (un creixement
anual del 14,8%).

