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La Cambra ofereix un curs de
soldadura per inserir joves al
mercat laboral
Es farà entre el 2 de maig i el 13 de juny a les instal·lacions de l'institut Lacetània
de Manresa

La Cambra de Comerç de Manresa, a través del Programa Integral de Qualificació i Ocupació
(PICE), ofereix un nou curs de soldadura amb l'objectiu d'inserir joves al mercat laboral. El curs
tindrà lloc entre el 12 de maig i el 13 de juny a les instal·lacions de l'institut Lacetània de Manresa
amb un enfocament molt pràctic que permetrà als alumnes aprendre les tècniques de soldadura i
avançar d'acord amb el seu propi procés d'aprenentatge. A més, els alumnes també treballaran
les seves habilitats socials per agafar confiança i seguretat a l'hora de relacionar-se amb les
empreses.

La formació és gratuïta i s'adreça a joves menors de 30 anys. El de soldador és un perfil
professional molt demanat per part de les empreses industrials del territori, fet que fa preveure un
bon nivell d'inserció laboral dels participants que facin el curs. Tots ells entraran a formar part
d'una borsa de treball que es posarà a disposició de les empreses que necessitin incorporar nous
professionals.

Ajuts per a la contractació

La Cambra de Comerç de Manresa disposa d'una línia d'ajuts per a les empreses que contractin
joves inscrits al programa PICE, dotada amb 40.500 euros per aquest any 2017. Per cada
contracte d'un mínim de 6 mesos, l'empresa es pot beneficiar d'un ajut directe de 1.500 euros.
Per a més informació sobre els cursos i els ajuts, cal contactar amb la Cambra al telèfon 93 872
42 22 o al correu electrònic jmonge@cambramanresa.org.
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Les Caramelles de Súria cele-
braran enguany la seva primera
edició després d’haver estat incor-
porades en el catàleg del Patrimo-
ni Festiu de Catalunya, amb un
programa complet d’actuacions
els dies 15 i 16 d’abril, dissabte i
diumenge de Pasqua.

El tro Gros; la Llanterna; la Ju-
venil del Foment Cultural; els
Grans de l’Agrupació Sardanista;
la Infantil de l’Agrupació Sarda-

nista; la Infantil del Foment Cul-
tural; l’Altatxu; i Coral Sòrissons,
seran les vuit colles de cantaires
que protagonitzaran l’edició d’en-
guany, amb centenars de carame-
llaires. 

El preludi de la festa el marcarà
el sopar i concert de l’SPOK, el di-
jous 13 d’abril al pavelló, amb l’ac-
tuació dels grups Funk Carame-
lles, Bruno Marcel, Trivial, El
Quinto Carajillo, i Boquillas. Però
el plat fort serà dissabte i diumen-
ge. El dissabte 15 al migdia, tindrà
lloc l’acte oficial i institucional
d’inici davant la casa de la vila, i a
la tarda tindran lloc les tradicio-
nals Caramelles a Pagès, amb un
recorregut per les masies de l’en-
torn del poble. Al vespre, hi ha

prevista la trobada caramellaire al
pavelló, i posteriorment hi haurà
una cercavila-xaranga amb el
grup Xaranga Màgic pels carrers
del centre, i un concert al pavelló
amb Pastorets Rock i DJ Krilyn.

L’endemà, durant el matí i el
migdia, les colles actuaran pels
carrers, amb la plaça Major del
Poble Vell i el centre urbà com a
punts destacats, i hi haurà una ac-
tuació final de totes les colles a 2/4
de 2 a la plaça de Sant Joan, per
dansar el Ball dels Caramellaires
del Cardener. Finalment, diu-
menge a la nit, hi haurà un con-
cert al pavelló amb Dr. Prats,
Oques Grasses i Absentes, més
enllà dels sopars de colles que
s’hauran fet dissabte i diumenge.

Les Caramelles de Súria van ser
incloses en el catàleg del Patrimo-
ni Festiu de Catalunya per part del
departament de Cultura de la Ge-
neralitat el juny de l’any passat,
després de la petició que va fer

l’Ajuntament. Els criteris que es
tenen en compte són l’impacte
sobre el territori, l’arrelament en
la comunitat, el nivell de partici-
pació, la integració, i el contingut
de la festa. 

REDACCIÓ SÚRIA

Les Caramelles de Súria s’estrenaran com
a Patrimoni Festiu català el 15 i 16 d’abril
Centenars de caramellaires
integrats en 8 colles actuaran
els dos dies pels carrers i per
les masies de l’entorn del poble

«A Sant Benet tothom s’hi ha
deixat la pell i ha sigut una història
d’èxit». Amb aquestes paraules
culminava ahir la directora gene-
ral de la Fundació Catalunya-La
Pedrera, Marta Lacambra, la pre-
sentació de les activitats que s’or-
ganitzaran per celebrar el desè
aniversari de Món Sant Benet.
Una commemoració que tindrà
els actes centrals durant la segona
quinzena del mes de setembre,
amb la projecció d’un mapatge a
la façana de La Pedrera i una do-
ble celebració amb un acte insti-
tucional i una festa popular.

En aquesta dècada, que
Lacambra va valorar com «un
somni», la singularitat màxima de
Sant Benet ha estat conjuminar la
cultura, la natura i l’alimentació, a
través de la Fundació Alícia. Tot i
«les turbulències» que va suposar
entrar de ple a la crisi econòmica,
la directora general de la Funda-
ció va assegurar que no ha perillat
mai el projecte original i el com-
plex ha mantingut els seus 150 tre-
balladors i ha «arribat millor que
mai» als 10 anys.

Per la seva banda, Pere Casals,
membre del Patronat de la Fun-
dació Catalunya-La Pedrera, va
destacar l’aposta «agosarada» que
va fer Caixa Manresa en el seu dia
per restaurar «una joia que queia
a trossos». També va celebrar que
els dubtes que va poder generar
en un principi el projecte s’hagin
anat esvaint amb l’èxit obtingut
gràcies a l’aposta de l’obra social
de l’entitat, ara integrada a la Fun-
dació Catalunya-La Pedrera.

La celebració del desè aniver-
sari tindrà el punt culminant a fi-
nals de setembre amb una doble
vessant. El dijous 28 de setembre

es farà un acte institucional per fer
un reconeixement a les persones
que van tenir un paper destacat en
la creació de Món Sant Benet i en
el període posterior d'activitat. 

El dissabte 30 de setembre, la
celebració s’obrirà a tothom mit-
jançant una festa popular i fami-
liar en què Món Sant Benet reuni-
rà durant tota la jornada un ampli
ventall d’activitats artístiques. La
jornada acabarà amb un gran
concert a l’escenari del prat a cà-
rrec de La Locomotora Negra. La
doble celebració haurà estat pre-
cedida per la trobada a Món Sant
Benet dels 500 participants de les
deu edicions del programa Joves
i Ciència, i per la projecció d’un
mapatge a la façana de La Pedrera,
el 24 de setembre, en què es visua-
litzarà el lligam entre l’emblemà-
tic edifici i Món Sant Benet.

QUERALT CASALS  SANT FRUITÓS DE BAGES

Món Sant Benet commemorarà els deu
anys amb una festa popular el setembre
Els actes de celebració inclouran la projecció d’un mapatge a la façana de la Pedrera per la Mercè 

QUERALT CASALS

Toni Massanés, Pere Casals i Marta Lacambra, ahir al migdia a l’exterior del monestir de Sant Benet

Des de la seva inauguració, l’11
de novembre del 2007, Món Sant
Benet ha acollit al voltant de dos
milions de persones, que s’han
submergit en la història medieval
i modernista mitjançant la pro-
posta museogràfica que ofereix el
complex o bé que han participat
en centenars de congressos, cele-
bracions i reunions que han atret
persones de tot el món.

La Fundació Catalunya - La Pe-
drera destaca en especial els
300.000 escolars d’arreu de Cata-
lunya que durant aquesta dècada
han participat en els tallers i visites
a l’entorn de la història medieval
o modernista i de l’alimentació,
gràcies a la col·laboració amb la
Fundació Alícia, que té la missió
de proporcionar eines perquè tot-
hom mengi millor.

Per tot això, Pere Casals, mem-
bre del Patronat de la Fundació
Catalunya-La Pedrera, destacava
ahir «la dinamització territorial»
que ha suposat el complex i mar-
cava com un dels reptes de futur
aconseguir que els visitants allar-
guin uns dies la seva visita al terri-
tori. 

D’altra banda, la directora de la
Fundació, Marta Lacambra, creu
que en aquests deu anys Sant Be-
net «ha tingut un cicle i ara estem
pensant com enfocar els següents
deu anys en què segur que ens
haurem de posicionar en el ma-
teix entorn de qualitat i excel·lèn-
cia, però potser en un altre camp».
La directora de la Fundació no va
voler revelar quins camps es volen
explorar en un futur, tot i que va
avançar que possiblement el mes
de setembre es podria presentar
el projecte amb el qual s’està tre-
ballant.

Q.C. SANT FRUITÓS DE BAGES

Dos milions de
visitants han passat
pel complex cultural,
turístic i de lleure en
la primera dècada

El desè aniversari de Món
Sant Benet es va començar a fer
visible ahir a través de la carte-
llera i de la pàgina web amb el
nou logotip de l’efemèride que
porta per lema «10 anys d’emo-
cions» i que acompanyarà la
imatge gràfica de la institució al
llarg de tot aquest any. 

D’altra banda, coincidint
amb aquesta celebració, la Fun-
dació Catalunya -La Pedrera vol
que totes les persones que han
tingut relació amb l’enclava-
ment puguin compartir les his-
tòries. Per aquest motiu ha ha-

bilitat una secció del web anome-
nada «El meu Món Sant Benet»
on s’hi poden deixar testimonis
gràfics o escrits de la relació de
qualsevol persona amb el mones-
tir o amb Món Sant Benet, i que ja
compta amb set aportacions.

Des d’ahir, el web mostra tam-
bé de manera permanent, mitjan-
çant un compte enrere, el temps
que falta fins a la realització de
l’acte institucional de l’aniversari,
el 28 de setembre, a les 7 de la tar-
da. La mateixa pàgina destacarà
cada setmana  un dels fets més re-
llevants que han tingut lloc durant
els darrers 10 anys.

Q.C. SANT FRUITÓS DE BAGES

El web habilita una secció per
compartir històries personals
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Javier Pacheco es va convertir
ahir en el nou líder de CCOO de
Catalunya després de presentar
l’única candidatura a la secretaria
general en el XI Congrés del sin-
dicat, i guanyar la votació per 556
vots a favor, el 91,48% dels dele-
gats, 51 vots en blanc i 1 vot nul.
Pacheco va assegurar que dedica-
rà els seus esforços els pròxims
quatre anys a «la reconquesta» de
drets socials i laborals perduts.

La candidatura de Pacheco,
responsable fins ahir de la federa-
ció d’Indústria del sindicat, és
l’única que va presentar per relle-
var al capdavant del primer sindi-
cat català Joan Carles Gallego, que
ha complert dos mandats, amb
un total de vuit anys.

El XI Congrés de CCOO de Ca-
talunya, que tenia més de 140.000
afiliats, va arrencar dimarts amb
la lectura de l’informe de gestió
per part de Gallego, que ha obtin-
gut el suport del 94,8% dels vots.
En total, s’han registrat 477 vots a
favor, que representen el 94,8%
dels vots, 13 vots en contra i 13
abstencions.

La nova direcció que liderarà
Pacheco, bregat al comitè d’em-
presa de l’automobilística Nissan
i que després va assumir la direc-
ció de la federació d’Indústria de
CCOO, s’ha proposat com a ob-
jectiu la recuperació dels drets la-
borals liquidats durant la crisi.

En declaracions als periodistes,
Pacheco va afirmar que la seva
candidatura és fruit d’«un intent
per buscar consensos dins del sin-
dicat, sense mirar-nos el melic»,

per «anar tots a l’una i passar a
l’ofensiva» sindical en l’actual es-
cenari econòmic.

El dirigent sindical, que va ser
membre del comitè d’empresa de
Nissan abans d’arribar a la secre-
taria general d’Indústria de
CCOO, va subratllar que ha arri-
bat el moment de «trencar el dis-
curs dominant i disputar l’hege-
monia a les desigualtats».

En aquesta línia, es planteja
com a gran repte contribuir a por-
tar a la pràctica un altre reparti-
ment de la riquesa i lluitar contra
la precarietat laboral utilitzant
com a eina tant la reivindicació al

carrer com la negociació col·lec-
tiva.

«Es tracta no només de lluitar i
de resistir, sinó també de passar a
l’ofensiva. Cal construir una core-
lació de forces per construir una
alternativa a través de la negocia-
ció i la reivindicació», va dir el fla-
mant secretari general del sindi-
cat a Catalunya. 

El dirigent de CCOO de Cata-
lunya va fer una crida a «combatre
la precarietat, que ens volen do-
nar com a normal; nosaltres la vo-
lem eradicar perquè no és nor-
mal, és una anomalia que cal
afrontar».

Pacheco també va manifestar
que el seu lideratge mantindrà la
continuïtat amb el dret a decidir i
es desplegarà a partir de l’actua-
lització que suposa la resolució
que s’aprovarà avui i que rebutja
la judicialització del conflicte i de-
fensa la necessitat d’un referèn-
dum amb totes les garanties jurí-
diques.

El nou secretari general de
CCOO, nascut el 1970, és el pri-
mer líder de CCOO de Catalunya
que encapçala el sindicat sense
haver començat la seva militància
en el sindicat des de la clandesti-
nitat de la dictadura franquista. 

EFE/ACN BARCELONA

RENOVACIÓ AL PRINCIPAL SINDICAT CATALÀEl nou secretari general de CCOO, nascut el 1970, és el primer líder
de CCOO de Catalunya que l’encapçala sense haver començat a militar-hi des de la clandestinitat del franquisme

Javier Pacheco, nomenat secretari
general de CCOO a Catalunya
El fins ara responsable de la federació d’Indústria obté la màxima responsabilitat amb el 91,5% dels vots

MARTA PÉREZ/EFE

Javier Pacheco havia estat membre del comitè d’empresa de Nissan

La societat Sareb, més conegu-
da com el «banc dolent», posarà a
la venda 376 habitatges, situats a
la costa catalana, en la tercera edi-
ció de la campanya «La teva casa
costi el que costi», amb preus a
partir de 27.500 euros.

La Sareb posarà a la venda
2.700 habitatges, repartits al llarg
de 20 províncies, de diversa tipo-
logia, tant nous com de segona
mà, i inclouen habitatges propis i
altres de vinculats a préstecs pro-
pietat del «banc dolent», segons
ha comunicat l’entitat.

Els habitatges oferts són majo-
ritàriament a la Comunitat Valen-
ciana (840) i Andalusia (540), que
concentren més de la meitat de
l’oferta de la campanya, vigent
fins a final de juny, en què s’aniran
incorporant progressivament
nous immobles, fins arribar als
3.000. La resta són a Múrcia (380),
Catalunya (376), Galícia (273),
Cantàbria (94), les Balears (93),
Astúries (67) i les Canàries (45).

EFE MADRID

Sareb posa a la venda
370 habitatges a
Catalunya a partir
de 27.500 euros

La Cambra de Comerç de Man-
resa, a través del Programa Inte-
gral de Qualificació i Ocupació
(PICE), ofereix un nou curs de sol-
dadura amb l’objectiu d’inserir jo-
ves al mercat laboral. El curs tin-
drà lloc entre el 12 de maig i el 13
de juny a les instal·lacions de l’ins-
titut Lacetània de Manresa, amb
un enfocament molt pràctic, que
permetrà als alumnes aprendre
les tècniques de soldadura i avan-
çar d’acord amb el seu propi pro-
cés d’aprenentatge. A més, els
alumnes també treballaran les se-
ves habilitats socials per agafar
confiança i seguretat a l’hora de
relacionar-se amb les empreses.

La formació és gratuïta i s’adre-
ça a joves de menys de 30 anys. El
de soldador és un perfil professio-
nal molt demanat per part de les
empreses industrials del territori,
fet que fa preveure un bon nivell
d’inserció laboral dels partici-
pants que facin el curs. Tots ells
entraran a formar part d’una bor-
sa de treball que es posarà a dis-
posició de les empreses.

REDACCIÓ MANRESA

El programa
PICE de la
Cambra ofereix
un curs de
soldadura 

El Fons de Reserva de la Segu-
retat Social disposava de 15.020
milions al tancament del 2016,

exercici en el qual el govern es-
panyol va fer ús de 20.136 milions
per pagar pensions, segons cons-
ta en l’informe que la ministra
d’Ocupació, Fátima Báñez, va
portar ahir a Congrés. En un co-
municat, Ocupació detalla que
aquests 15.020 milions que que-
den en la coneguda com a «guar-
diola de les pensions» són a preu
d’adquisició, mentre que el preu

total de mercat, mesura la rendi-
bilitat, és de 15.200 milions.
Aquesta quantitat representa
l’1,36% del PIB del 2016. El Fons
de Reserva, que totalitzava 32.481
milions al tancament del 2015, va
baixar a 17.461 milions el 2016.
Aquest decreixement s’explica
per les disposicions que es van fer,
per un total de 20.136 milions, per
finançar les pagues extres o la li-

quidació de l’IRPF dels pensionis-
tes. La diferència entre les dues xi-
fres es deu a la rendibilitat que
obté el Fons de Reserva i que, en
acumulat, és del 4,55%, i en l’últim
any, del 0,9%. Tota la inversió està
en deute públic espanyol. Des de
la primera dotació al Fons de Re-
serva, el 2000, la seva gestió finan-
cera ha donat lloc a uns rendi-
ments nets de 28.759 milions.

EFE MADRID

El Fons de Reserva de les pensions es redueix a
15.000 milions després de treure’n 20.000 el 2016
En total, queden 17.461
milions. El govern n’ha usat
més del doble per cobrir
pagues extres i pensions
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 El negoci de la rellotgeria
supera els 150 milions d’euros
de facturació anual a Catalunya,
segons estimacions del Col·legi
de Joiers, Orfebres, Rellotgers i
Gemmòlegs de Catalunya
(JORGC).

150
ELS MILIONS DE

FACTURACIÓ DE LA
RELLOTGERIA

L’ESDEVENIMENTLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El nou Saló de l’Automòbil
de Barcelona, que unirà
tecnologia i automoció en un
nou format, mostrarà per
primera vegada cotxes de la
firma tecnològica nord-
americana Tesla.

Saló
EL SALÓ DE

L’AUTOMÒBIL
MOSTRARÀ TESLA

 Les vendes a les grans
superfícies van baixar el 2,3%
el febrer respecte al mateix
mes del 2016, segons va
informar ahir l’Institut
d’Estadística de Catalunya
(Idescat). 

2,3%
LA CAIGUDA DE LES

VENDES A LES
GRANS SUPERFÍCIES
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