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Empreses industrials busquen
oportunitats a França en una missió
de la Cambra
Sis empreses han participat en una missió del sector de la subcontractació que
s'ha celebrat en el marc de la fira Industrie de Lió

Missió comercial organitzada per la Cambra de Manresa al saló Industrie de Lió | Cambra

Empreses catalanes del sector de la subcontractació industrial (fabricants de parts i components
que s'incorporen a maquinària diversa) han buscat oportunitats de negoci a França amb una missió
organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa amb la col·laboració de l'oficina d'Acció a París.
Concretament, han estat 6 empreses de la Catalunya Central i les comarques de Girona les que
han viatjat fins a la ciutat de Lió coincidint amb la celebració del saló Industrie, una de les principals
fires del sector. En el marc de la fira, les empreses participants han mantingut més de 40
entrevistes de treball amb potencials clients i han visitat 24 empreses de la regió reunint-se amb
els seus caps de compres.
La regió de Rhone Alps Augvergne és la principal zona industrial de França, amb presència
d'empreses dels sectors de l'automoció, aeronàutic, nuclear i fabricants de maquinària diversa. Les
empreses catalanes participants a la missió es dediquen a la fabricació de peces i components per
a tots aquests sectors. A l'hora de cercar proveïdors, les empreses franceses tenen en compte
aspectes com la flexibilitat, els terminis d'entrega, la capacitat per resoldre incidències i
urgències, el temps de resposta, etc. L'objectiu, en el cas de les empreses catalanes, era
presentar les seves capacitats industrials (clients de referència, tipus de peces i projectes en els
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quals es treballa, maquinària, certificacions i homologacions) i aconseguir optar a la cotització de
peces concretes per a les empreses franceses.
A la Catalunya Central, les empreses del sector del metall, majoritàriament dedicades a la
fabricació de components, representen el primer sector industrial pel que fa a nombre d'empreses
i el segon en Valor Afegit Brut. Principalment es tracta de petites empreses amb un nombre
reduit de clients. Amb aquesta missió, es vol ajudar les empreses d'aquest sector a
internacionalitzar-se, en aquest cas al mercat francès, posant-les en contacte amb potencials
clients d'aquest país.
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ECONOMIA

15.144
Marcadors

ÉS EL COST MITJÀ
DEL COTXE D’OCASIÓ
A CATALUNYA



LA TENDÈNCIA

LA XIFRA
 El preu mitjà del cotxe

d’ocasió es va situar en 15.144
euros el març a Catalunya, el
7,8% més que el mateix mes del
2016, segons el portal de
compravenda de vehicles
coches.net.

EL COMERÇ MUNDIAL CREIXERÀ EL
2,4% AQUEST ANY

L’EMPRESA

 El comerç mundial creixerà

Abertis

enguany el 2,4%, però davant
la «profunda incertesa»
derivada d’aspectes econòmics
i polítics, aquesta estimació se
situa dins d’una forquilla que
va des de l’1,8% al 3,6%.

PREVEU EL 7% MÉS
DE TRÀNSIT A LES
AUTOPISTES

L’EVOLUCIÓ DELS PREUS El mes de març, els preus es van incrementar el 2,5% a Catalunya. Aquest increment és
més moderat que el mes de febrer per la moderació del cost de l’electricitat i els carburants

Els preus moderen la seva pujada
el març ﬁns al 2,5% a Catalunya

La moderació del cost de l’electricitat i els carburants treu pressió a l’increment de l’IPC

ARXIU/SALVADOR REDÓ

EFE MADRID

L’Índex de Preus al Consum
(IPC) es va situar en el 2,5% a Catalunya el mes de març, dues dècimes per damunt del conjunt de
l’estat espanyol, on va ser del 2,3%,
i va moderar d’aquesta manera el
seu creixement en relació amb els
mesos passats.
Aquesta moderació s’ha produït gràcies al descens dels preus
de l’electricitat i dels carburants.
L’Institut Nacional d’Estadística
(INE) va conﬁrmar ahir la dada
avançada a ﬁnal del mes de març
per a tot Espanya i la moderació
de l’increment dels preus, davant
de les pujades del 3% marcades
els mesos de gener i de febrer.
A Catalunya, els preus no van
créixer amb relació al mes de febrer en la taxa mensual, i van registrar un descens de vuit dècimes
del començament d’any ençà ﬁns
a situar-se en el 2,5%, sis dècimes
menys que el mes de febrer.
Amb la dada del mes de març
passat, l’IPC del conjunt de l’estat
espanyol encadena un total de set
mesos marcats per una tendència
positiva.
El mes de març passat, la moderació dels preus va ser conseqüència, principalment, del comportament a la baixa del preu de
l’habitatge (que va pujar el 3,7%)
i també del preu del transport
(que havia experimentat un increment del 6,9%), per la caiguda que
va experimentar el preu dels carburants.
En el conjunt de l’estat espanyol, els dos components que més
inﬂuència van tenir en l’evolució

Els preus han moderat el seu increment durant el mes de març

ascendent dels preus van ser també el sector del transport -que va
experimentar una alça del 6,5%,
xifra que és dos punts més baixa
que el mes de febrer passat- i l’habitatge, que va moderar la seva
pujada un punt i mig ﬁns al 4,3%
per la baixada del cost del preu de
l’electricitat per als consumidors,
que al llarg dels dos primers mesos d’aquest any va assolir uns nivells rècord.
També va inﬂuir en la moderació de l’índex de preus al consum

el grup d’oci i cultura, amb una
baixada del 0,3%, i el preu dels aliments i de les begudes no alcohòliques, que van experimentar una
alça de l’1,4%, dada que suposa
un creixement de tres dècimes
menys que l’experimentat durant
el mes anterior, principalment pel
descens dels llegums i hortalisses
fresques.
Una vegada eliminats els elements més volàtils del cistell del
mercat, que són l’energia i els aliments frescos, la inﬂació subja-

cent va registrar un increment interanual del 0,9%. Aquesta xifra és
una dècima inferior a la registrada
el mes passat i se situa en 1,4 punts
per sota de l’IPC general.
L’índex de preus de consum
harmonitzat (IPCH) -que mesura
l’evolució dels preus amb el mateix mètode en tots els països que
formen part de la zona de l’euroes va situar en el 2,1% interanual,
un increment que és nou dècimes
inferior a la dada que es va registrar el mes anterior.

L’Ajuntament de Súria atorgarà ajudes per a
la creació d’ocupació i la inversió empresarial
REDACCIÓ SÚRIA

L’Ajuntament de Súria ha obert
el termini de presentació de sol·licituds per a la segona edició dels
ajuts econòmics per al foment de
la creació de llocs de treball i la inversió empresarial al municipi. El
termini romandrà obert ﬁns al
proper 30 de juny.
Els objectius són millorar l’ocupabilitat al municipi, contribuir a

l’enfortiment de les empreses
existents i afavorir la creació de
noves iniciatives empresarials. Els
ajuts s’hauran de destinar a ﬁnançar la creació de llocs de treball i
les inversions efectuades entre l’1
de juliol del 2016 i el 30 de juny del
2017. Les empreses hauran de tenir la seu ﬁscal o social a Súria. Cadascuna de les dues línies previstes tindrà una dotació màxima de

15.000 euros.
L’import màxim que es podrà
concedir per beneﬁciari, per una
o ambdues línies d’ajut, serà de
3.000 euros. Per la creació d’ocupació, s’atorgaran 1.200 euros per
cada lloc de treball creat a jornada
completa durant un mínim de
dotze mesos, i 600 euros en el cas
d’un mínim de sis mesos. Seran
600 euros per cada lloc de treball

creat a mitja jornada durant un
mínim de dotze mesos, i 300 euros
en el cas d’un mínim de sis mesos.
En la inversió empresarial, les
ajudes seran de ﬁns al 50% del cost
d’inversió, amb un màxim de
1.500 euros per sol·licitud en les
inversions que no superin els
50.000 euros, i de 2.000 euros per
sol·licitud per a aquelles inversions superiors a 50.000 euros.

 El trànsit de vehicles per la

xarxa viària que gestiona
Abertis a Catalunya creixerà
aquesta Setmana Santa el 7%
amb relació al mateix període
de l’any passat, segons les
previsions de la companyia.

La Cambra de
Manresa porta
empreses a
buscar negocis
a França
REDACCIÓ MANRESA

Empreses catalanes del sector
de la subcontractació industrial
(fabricants de parts i components
que s’incorporen a maquinària
diversa) han buscat oportunitats
de negoci a França amb una missió organitzada per la Cambra de
Comerç de Manresa amb la col·laboració de l’oﬁcina d’Acció a París.
Concretament, han estat 6 empreses de la Catalunya Central i les
comarques de Girona les que han
viatjat ﬁns a Lió coincidint amb la
celebració del saló Industrie, una
de les principals ﬁres del sector.
En el marc de la ﬁra, les empreses
participants han mantingut més
de 40 entrevistes amb potencials
clients i han visitat 24 empreses de
la regió. La regió d’Alvèrnia-Roine-Alps és la principal zona industrial de França, amb presència
d’empreses de l’automoció, aeronàutica, nuclears i fabricants de
maquinària diversa. Les empreses participants a la missió es dediquen a la fabricació de peces i
components per a tots aquests
sectors.

DEIM organitza
un dinar-col·loqui
amb l’enòleg
Joan Soler
REDACCIÓ MANRESA

El col·lectiu de Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa (DEIM) ha programat per al
proper divendres 21 d’abril un
nou dinar-col·loqui. Aquesta vegada inclourà la participació del
president de la Denominació
d’Origen de vins del Pla de Bages,
Joan Soler, que, a més de presidir
la DO, és enginyer tècnic agrícola
i va ser director tècnic del grup Roqueta Origen entre els anys 1995 i
2009. Actualment, Soler és assessor en diversos projectes vitivinícoles i també té un celler a la DO
Pla de Bages: Can Serra dels Exibis. A part, Soler també és fundador del projecte Irehom.
El dinar-col·loqui se celebrarà
el proper 21 d’abril entre les 2 del
migdia i les 4 de la tarda a l’Espai
Rubiralta GastroArt, de la Muralla
de Sant Domènec de Manresa. El
preu per participar-hi és de 16 euros per a les associades a l’entitat,
i de 19 euros per a tots aquells que
no en siguin socis.

Internet i tecnologia | Jaume Ferrer | Actualitzat el 15/04/2017 a les 22:44

Algoritmes artificialment
intel·ligents
«A darrere de tot això hi ha molta estadística sofisticada, molta potència de càlcul, i
sobretot moltes dades en tota classe de presentacions»
Algoritmes, paraula que prové del nom d'un matemàtic persa de fa més de mil anys, i que
vénen a ser un conjunt d'instruccions per resoldre un problema. Intel·ligència artificial, conjunt de
coneixements i tècniques diferents com visió per computador, processament d'àudio, comprensió de
llenguatge natural, "machine learning" (les màquines catalanes encara no aprenen tant...),
sistemes experts, etc. A darrere de tot això hi ha molta estadística sofisticada, molta potència de
càlcul, i sobretot moltes dades en tota classe de presentacions (les dades són el menjar de la
intel·ligència artificial, potser que ens mirem bé la propietat de les dades i fem valdre drets de
propietat). Això ens permet trobar relacions, correlacions i causalitats a dins d'un batibull immens,
que a la vegada ens permet fer prediccions força acurades. L'home és un animal de costums, per
sort per a la ciència.
El descrit anteriorment és el que hi ha sota del que tant es parla avui dia, és a dir de
disrupcions, revolucions 4.0 i d'altres tsunamis. El que hi ha en joc no és trivial. Hi ha una
consultora que es diu Gartner que dibuixa una corba cada pocs mesos de la situació de les noves
tecnologies emergents, dibuixa les expectatives inflades en el punt més àlgid fins que s'acaben
adoptant per la majoria dels mortals. A la intel·ligència artificial li correspon ara el pic de dalt de
tot de les expectatives.
I està a dalt de tot perquè hi ha elements que ens diuen que pot ser grossa (que no forçosament
s'ha d' acomplir). Afecta els llocs de treball, o millor dit, determinades activitats dels actuals llocs
de treball que poden ser assumits millor i més barat per aquesta tecnologia. I no estem parlant
de força bruta, estem parlant de gestió de fons d'inversió com Bridgewater, que mou 150 bilions de
dòlars, de decidir amb totes les dades a la mà quina és la millor opció. O estem parlant de la decisió
de valorar si donar o no donar crèdit a una empresa, cosa que abans feien uns analistes
financers força ben pagats. O d'efectuar unes recomanacions jurídiques després de llegir més
d'un miler de documents de referència força espessos de llegir, i a sobre fer-ho ja.... O de llegir els
també il·legibles manuals de maquinària redactats per enginyers, entendre'ls i donar respostes a
preguntes freqüents, que no vol dir evidents, si no acurades. Fins i tot escriure peces musicals
relaxants a la manera de Bach o guanyar al pòquer a autèntics professionals.
El mateix procés de substitució de treball qualificat (el dels gremis d'artesans) per capital que
es va produir al segle XIX, ara es produeix també en el treball qualificat dels "professionals"
d'aquest XXI. Una manera de descobrir que tots som proletaris. Els factors de producció seran
Capital, Treball i Intel·ligència Artificial, diuen.
Mentre uns estudis ens posen a l'entrada d'una gran transformació, amb apocalíptiques
implicacions pel concepte de persona humana, d'altres ens diuen que no n'hi ha per tant, que no
estem enmig d'una revolució tecnològica 4.0, que la mateixa llei de Moore d'increment de poder de
computació s'està alentint, i que en fem un gra massa. Que al cap i a la fi el superordinador Watson
ajudarà els metges a diagnosticar millor i més ràpid sense substituir-los. Entre aquests darrers hi
ha una tal Robert Atkinson, canadenc de l'Information Technology & Innovation Foundation (no
confondre amb l'escurçó negre, encara que pugui recordar-ne l'estil amb una expressió facial
escèptica...).
Entre els altres, els que signen cartes, estudis, documents i manifestos alertant dels riscos
existents (els robots ens mataran o ens prendran el lloc de treball) tenim a Stephen Hawking, Bill
http://www.naciodigital.cat/manresa/opinio/15268/algoritmes/artificialment/intelligents
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Gates i Elon Musk, que segueixen l'estela d'Isaac Asimov. No són pas uns beneits sembla, a més
ja els tenen fets que diríem per aquí, fet que els aporta credibilitat. I crec que és bo que se'n parli,
de fiscalitat dels robots (si una societat és una persona jurídica, un robot o un algoritme que pren
decisions què és?). O de regles clares pel que fa a l'ètica i les responsabilitats, com ja fan grups
de treball del Parlament Europeu.
Però diu un document de la Casa Blanca de fa un any, que com el Parlament Europeu també
s'ho mira: "la tecnologia no és el destí", res està escrit, i les institucions som nosaltres.
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M ÓN
E M PR ESAR IA L
AUDRIA

MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS

CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA

]Audria Auditoria i Consultoria ha des

]Mediterrania Capital Partners, gestora de

]La Cambra de Comerç de Manresa ha dut

L’auditora desembarca a
Andorra amb una oficina
embarcat a Andorra per atendre a partir
d’ara els clients amb qui ja comptava al
Principat. “La sortida de la llista de para
disos fiscals, la implementació de l’impost
de societats, de la renda o el de valor afe
git, així com altres canvis normatius, fan
que puguem oferir una àmplia gamma de
serveis allà”, comenta Lluís Prims, direc
tor general d’Audria. / Redacció

El fons deixa l’accionariat de
Grupo San José & López

fons de capital dirigida per Albert Alsina, ha
venut la participació al Grupo San José &
López, firma logística i de transport interna
cional de càrrega que opera al Marroc, Tuní
sia i Algèria. La inversió datava del 2013 i,
encara que Mediterrania no n’ha revelat
l’import ni la plusvàlua, sí que ha informat
que el resultat brut d’explotació de l’empre
sa es va triplicar. / Redacció

Missió amb sis empreses
industrials a França

Albert Alsina, de Mediterrania

ARXIU

a terme una missió empresarial al Saló
Industrial de Lió, celebrat fa uns quants
dies. L’expedició del Bages, formada per
mitja dotzena de companyies fabricants de
parts i components per a maquinària, va
propiciar la celebració de més de quaranta
entrevistes amb possibles compradors i va
derivar en 24 visites a empreses de la regió
de Rhone Alps Augvergne. / Redacció

Volotea aposta pel
mercat mediterrani

El Govern redueix a
29 dies el termini de
pagament a proveïdors

AINTZANE GASTESI
Barcelona

BARCELONA Redacció

L’aerolínia creix a Atenes i obre una base a Gènova

L’aerolínia de vols europeus Vo
lotea, amb seu a Barcelona, ofe
reix aquest any 120.000 places
des de l’aeroport d’Atenes, fet
quesuposaunincrementdel32%
en comparació amb l’any ante
rior. Amb una operativa centrada
en la connexió amb les illes gre
gues més turístiques i en la tem
porada d’estiu, Volotea té rutes
entre Atenes i tres destinacions
interiors –Mykonos, Santorini i
Lesbos– i quatre a Itàlia –Bari,
Palerm,GènovaiVenècia.La set
mana passada la companyia va
anunciarl’incrementdefreqüèn
cies durant la temporada d’estiu,
així com la nova ruta a Gènova.
Grècia és el quart mercat per a
la companyia, després de l’italià,
el francès i l’espanyol. “El mercat
d’Atenes ha registrat un creixe
ment fort en els últims tres anys”,
segons van destacar fonts de l’ae
roport grec, que el 2016 va supe
rar els 18 milions de passatgers,
un 11% més que l’any anterior pel
fort impuls del turisme.
Al mercat intern, Volotea com
peteix tant amb la divisió regio
nal d’Aegean, l’aerolínia local,
com amb Ryanair, que arriba a
operar a cinc illes i mitja dotzena
de rutes europees. Per la seva
part, des d’Espanya Vueling té
vols directes des de Barcelona a
Atenes, Mykonos, Santorini i
Creta.
D’altra banda, Volotea va inau
gurar aquesta setmana la seva ba

Carlos Muñoz, un dels fundadors de Volotea el 2012

L’aerolínia fundada
el 2012 duu a terme 243
rutes entre 79 ciutats
de 16 països i mou
4,3 milions de viatgers

KIM MANRESA / ARXIU

se a Gènova, la quarta a Itàlia
(desprésdeVenècia,PalermiVe
rona) i novena de la companyia
enl’àmbiteuropeu.Voloteabasa
rà dos avions B717 de 125 places i
durà a terme 13 destinacions du
rant aquest any.
L’aerolínia, fundada el 2012
per Carlos Muñoz i Lázaro Ros,
ha incorporat més de 40 noves
rutes aquest any i assoleix un to
tal de 243 rutes entre 79 ciutats
de 16 països. L’aerolínia que con
necta aeroports regionals euro
peus preveu transportar 4,3 mili
ons de viatgers. La companyia in
corporarà aquest any sis nous
avions A319 per completar una
flota de 28 naus.c

El Govern ha reduït a 29 dies el
termini de pagament als proveï
dors el 2016, menys de la meitat
dels 67 dies de mitjana a què pa
gaven les diferents conselleries i
empreses públiques catalanes el
2015, segons fonts del Departa
ment d’Economia i Hisenda. La
directiva europea –i la llei que la
va traslladar a Espanya– esta
bleix que el termini màxim del
pagament de factures per a les
administracions públiques no pot
sobrepassar els 30 dies, amplia
bles com a màxim als 60.
En el passat recent, la Genera
litat es va veure més afectada per
les tensions de tresoreria que van
impossibilitar, a la pràctica, pa
gar en temps i forma, però ara
–afegeixen les fonts– s’ha acon
seguit estabilitzar els terminis de
pagament els proveïdors en uns
valors raonables. Una gestió efi
cient en el pagament als proveï
dors no només és important pel
compliment de la llei sinó per
què, a la fi, redunda en el bon fun
cionament de l’economia, ja que
evita o redueix sensiblement els
sobrecostos financers en els
quals es veien immerses les em
preses.
Els 29,23 dies de termini mitjà
de l’administració catalana als
proveïdors milloren en un parell
de dècimes la mitjana de terminis
de pagament del conjunt de co
munitats autònomes, que està en
els 29,46 dies, segons dades del
Ministeri d’Hisenda i Funció Pú

blica. En el Departament d’Eco
nomia i Hisenda que dirigeix Ori
ol Junqueras, consideren que
aquest punt mostra, com d’altres,
l’evolució de la situació econòmi
ca i financera des de l’entrada de
l’actual Govern el gener del 2016.
El balanç del primer any com
plet de legislatura és positiu, se
gons Economia: “El deute ha
continuat augmentant en la me
sura en que continuem tenint dè
ficit, però el ritme de creixement
s’ha moderat moltíssim”. Les
previsions oficials per al 2017
passen per un augment de l’en
deutament de l’1,6% aproxima
dament, molt lluny dels aug
ments del 39% del 2010 i del 24%
del 2011, en els pitjors anys de la
crisi.
Encara que el deute continuï
creixent, el pes d’aquest sobre el

Els 29,23 dies de
termini mitjà de
pagament milloren
en dues dècimes la
mitjana autonòmica
PIB es va reduir el 2016 gràcies a
l’avenç més gran de l’economia.
En concret, el deute va baixar du
es dècimes l’any passat fins a situ
arse en el 35,6% del PIB. Pel que
fa al dèficit, Catalunya va aconse
guir reduirlo al 0,93% del PIB en
el 2016, segons dades del Minis
teri d’Hisenda i Funció Pública.c

CADA DOMINGOCON

Todo para
desconectar

