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Ser diable amb foc real, 
experiència a ExpoBages 17
redacció
Manresa

nnn L’ExpoBages Ascensió 2017, 
que se celebra del 19 al 21 del pro-
per mes de maig, oferirà l’oportu-
nitat d’experimentar la sensació de 
convertir-se per uns minuts en un 
diable, com els que poblen carrers 
i places per les festes més signifi-
catives del país. La iniciativa serà 
possible gràcies als Diables de Xàl-
diga, que, tant dissabte a la tarda 
com diumenge al matí, ocuparan 
la plaça del Puigmercadal amb la 
intenció de promocionar la cultu-
ra popular. 
Qualsevol visitant, gran o petit, po-
drà fer de diable i saltar sota el foc 
de les carretilles, que són els pe-
tards que es col·loquen en un ex-
trem d’una maça i que, una vega-
da encesos, generen un efecte de 
paraigua d’espurnes. El preu serà 
simbòlic, d’un euro per carretilla. 
Els atrevits hauran de portar la ro-
ba adequada per a l’activitat i, en 
cas que no sigui així, els mateixos 
components de Xàldiga proporci-
onaran una bata de diable.
El dissabte les activitats programa-
des per la popular entitat manre-
sana començaran al voltant de les 
17 h de la tarda i es perllongaran 
fins a les 22 h. L’endemà serà de les 
10 h del matí fins a les 14 h. En el de-

curs de les dues jornades l’espai es-
tarà amenitzat musicalment amb 
un DJ i s’oferirà la possibilitat que 
qualsevol persona a qui li agradi 
la música pugui actuar en directe. 
També es disposarà d’un servei de 
bar amb beure i menjar, i s’hi ven-
dran productes propis de la seva 
activitat: samarretes, mocadors, 
barrets, etc. Es posaran a la ven-
da tiquets a 1 euro per a un sorteig 
d’un lot de petards per Sant Joan i 

d’articles lliurats per comerços. A 
més, hi haurà la campanya “Apa-
drina una carretilla” per la mateixa 
quantitat de cara a la futura Tro-
bada de Diables que se celebrarà 
a Manresa.
Aquest serà el cinquè any conse-
cutiu que l’ExpoBages Ascensió se 
celebra al centre de Manresa i que 
suma esforços organitzatius entre 
Fira de Manresa i la Unió de Boti-
guers i Comerciants. n

El programa PICE de 
la Cambra ofereix un 
curs de soldadura 

nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa, 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 Lace-
tània de Manresa amb un enfoca-
ment 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 treballa-
ran 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 trenta anys. El de 
soldador és un perfil professional 

molt demanat per part de les em-
preses industrials del territori, fet 
que fa preveure un bon nivell d’in-
serció laboral dels participants que 
facin el curs. Tots entraran a formar 
part d’una borsa de treball que es 
posarà a disposició de les empre-
ses que necessitin incorporar nous 
professionals.
La Cambra de Comerç de Manre-
sa disposa d’una línia d’ajuts per 
a les empreses que contractin jo-
ves inscrits al programa PICE, do-
tada amb 40.500 euros per a aquest 
any 2017. Per cada contracte d’un 
mínim de sis mesos, l’empresa es 
pot beneficiar d’un ajut directe de 
1.500 euros. 
Per a més informació sobre els cur-
sos i els ajuts, cal contactar amb la 
Cambra al telèfon 93 872 42 22 o al 
correu electrònic jmonge@cam-
bramanresa.org n
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Més d’un 70 % dels 
alumnes del Centre 
d’FP troba feina 

nnn Més d’un 70 % dels alumnes 
dels cursos del Centre de Forma-
ció Pràctica (CFP) aconsegueix tro-
bar feina sis mesos després d’haver 
acabat de formar-se. Així ho cons-
taten les dades corresponents als 
cursos que van finalitzar durant la 
tardor de 2016 i que han aconseguit 
inserir al mercat laboral un total 
de 71 persones. Es dóna el cas que 
alguns alumnes no van arribar a 
acabar la formació perquè ja van 
trobar feina durant el curs.
Des del CFP es constata que el sec-
tor industrial del territori s’està 
consolidant com una porta d’en-
trada al món laboral per a profes-

sionals d’altres àmbits que van 
perdre la feina durant la crisi, així 
com per a joves que busquen ini-
ciar la seva trajectòria laboral. En 
aquests moments, la borsa de tre-
ball del CFP rep nombroses deman-
des d’empreses que no es poden sa-
tisfer per manca de professionals 
amb la formació adequada.
Entre els cursos amb uns nivells 
d’inserció laboral més elevats hi 
ha el de preparador programador 
de màquina eina amb CNC, en el 
qual 13 dels 15 alumnes estan tre-
ballant. També el de disseny de pro-
ductes de fabricació mecànica, que, 
amb 16 alumnes, en té 12 amb una 
feina, i el de mecanització per ar-
rencament de ferritja, amb 11 dels 
15 alumnes que han trobat feina.  n
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Una de les instal·lacions del Centre de Formació Pràctica de Manresa
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 Iberpotash, Denso i Tous 
els tres que més facturen 
redacció
Manresa

nnn Iberpotash, Denso Barcelona 
i Joyería Tous són les tres empreses 
del Bages que més facturen. Els ve-
hicles de motor i altres materials de 
transport i els productes alimenta-
ris i begudes són els dos sectors eco-
nòmics de més facturació. Manre-
sa és el municipi on hi ha una xifra 
de negoci més elevada de mane-
ra global, i Santpedor el de la xifra 
de negoci més elevada per capita. 
Aquestes són algunes de les dades 
interessants que recull la desena 
edició de l’Estructura Empresarial 
del Bages, una publicació pionera a 
l’Estat espanyol que elabora anu-
alment l’Ajuntament de Manresa 
per conèixer la realitat econòmica 
de la comarca del Bages, setena co-
marca per xifra de negoci a la pro-
víncia de Barcelona. 
Les empreses del Bages han factu-

rat 5.100 milions d’euros.
Del rànquing dels municipis segons 
les xifres de facturació es constata 
que Manresa és el primer munici-
pi de la comarca (1.514,7 milions 
d’euros), seguit de Sant Fruitós de 
Bages (786,4) i Santpedor (746,4). 
Quant a les xifres de facturació per 
capita, Santpedor és el municipi de 
la comarca que registra un nivell 
més alt (100.063 euros facturats per 
cada habitant), seguit de Sant Frui-
tós de Bages (94.174), Gaià (93.315) 
i Avinyó (90.813).
En l’apartat dedicat a les dades ge-
nerals, la publicació informa del 
rànquing de les 250 empreses amb 
un volum de facturació més gran. 
Aquest rànquing el lidera Iberpo-
tash (293,1 milions d’euros), Den-
so Barcelona (232,8) i Joyería Tous 
(223,0), tres societats mercantils 
dedicades, respectivament, a la 
indústria extractiva, a la fabrica-
ció de peces per a vehicles de mo-

tor i a la fabricació i venda de jo-
ies. El quart i cinquè lloc l’ocupen 
Gestamp Metalbages (141,0) i Ma-
tadero Frigorífico Avinyó (127,4), 
respectivament.
Aquesta publicació constata que 
el teixit productiu al municipi de 
Manresa consta de 1.220 empreses, 
144 societats anònimes i 1.076 so-
cietats limitades, que generen un 
volum de negocis de 1.524,7 milions 
d’euros i ocupen 9.831 treballadors. 
Les activitats que concentren un 
volum de negocis més elevat són 
les que s’inclouen sota l’epígraf “Al-
tres indústries manufactureres” 
(15,5 del volum de negocis del tei-
xit empresarial del municipi), en el 
qual destaca l’empresa Joyería Tous 
(223,0 milions d’euros); “Maquinà-
ria i equips” (9,8 %), en què destaca 
Ausa Center (59,3 milions d’euros), 
i “Venda i reparació de vehicles de 
motor” (9 %), en què destaca Futu-
rauto (24,7 milions d’euros). n

 Xàldiga oferirà la possibilitat a tothom de ser diable amb foc real
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El preu mitjà en origen de la
carn d’oví a Catalunya és el més
baix des del 2013 i se situa al nivell
del que es pagava ara fa vint anys,
una situació «insostenible» per als
ramaders. Ho va denunciar ahir
Unió de Pagesos (UP), que va re-
clamar més transparència en la
formació de preus i que l’Autoritat
Catalana de la Competència
(ACCO) investigui el procés. Així,
per un xai de 24 quilos viu es van
pagar uns 65 euros (uns 2,7 euros
el quilo) de mitjana durant el
2016. La carn de cabrit també ha
experimentat una situació similar
pel que fa als preus en origen.

Consideren que aquesta re-
ducció de preus no es pot atribuir
a la baixada del consum d’aquesta
carn a les llars, entre altres coses
perquè tampoc n’hi ha sobrepro-
ducció, sinó tot el contrari, ja que
els censos s’han reduït. A Catalun-
ya, des del 2005 fins al 2015, els
caps d’oví han disminuït el 44%,
així com el nombre de sacrificis,
mentre que han augmentat les ex-
portacions. Per altra banda, recor-
den que els productors han hagut
d’afrontar un augment dels costos
de producció, per factors com ara
la sequera. «Tot s’apuja menys el
preu de la carn de xai i cabrit que
es paga als ramaders», va afirmar
Brigitte Garolera, representant del
sector d’UP.

En el cas del cabrit, el preu mitjà
en origen es va situar en 5,20 euros
el quilo durant el 2016, el més baix
des del 2000, amb l’excepció de
l’any 2013, que va ser de 5,12 euros
el quilo. Aquesta davallada de

preus tant d’aquesta carn com de
la d’oví situa els ramaders en un
context molt difícil i «insosteni-
ble», segons UP.

Des del sindicat, recorden que
els productors han hagut de fer
front a un augment dels costos tot
posant l’exemple de la sequera de
l’any passat, que va obligar els ra-
maders a comprar aliment per als
animals. La vacunació contra la
llengua blava en el bestiar oví ha
estat un altre factor desfavorable,
segons els productors. Es queixen
que des de la Generalitat es «mi-
nimitzen» els problemes que ha
comportat la vacuna, però asse-
guren que n’hi ha hagut.

Des de fa temps han estat recla-
mant indemnitzacions per als
afectats. Segons Garolera, algunes

explotacions que no han tingut
morts de bestiar vacunat han vist
com baixava la fertilitat de feme-
lles o se’ls morien xais per la falta
de llet de la reproductora. «Conec
explotacions que han perdut el
25% de les reproductores o la mei-
tat de la producció anual de xais»,
va afegir.

En àmbit estatal, el sindicat de-
mana al ministeri d’Agricultura
que deixi d’exigir el requisit mí-
nim de productivitat per acollir-
se a l’ajut associat a oví i cabrum.
Aquest any s’ha situat en 0,6 xais
o cabrits que surten de l’explota-
ció per ser sacrificats per cada re-
productora, mentre que l’any pas-
sat el mínim establert era de 0,4.
Menys consum però més expor-
tacions. El sindicat creu que la
baixada de preus no es pot atri-
buir a la disminució del consum
d’aquesta carn a les llars – des del
2010 s’ha reduït el 20%- entre al-
tres coses perquè tampoc n’hi ha
sobreproducció. La reducció del
cens és una tendència no només
a escala catalana sinó també a es-
cala estatal i europea, sostenen. 

ACN GIRONA

Unió de Pagesos denuncia que el preu en
origen de l’oví és el mateix de fa 20 anys
El sindicat agrari considera que la situació per als ramaders amb ovelles és «insostenible»

Una granja d’ovelles al Berguedà en una imatge d’arxiu

EL SECTOR RAMADER El sindicat agrari Unió de Pagesos va posar de manifest, ahir, la delicada situació que
viuen els ramaders del sector oví, que cobren el mateix que fa 20 anys per la carn d’aquests animals

El preu, en origen, del quilo 
de carn d’oví, segons la Unió
de Pagesos, és el més baix 
des del 2013

La carn de cabrit ha tingut
una situació similar a la de
l’oví, i ara registra els preus
més baixos des del 2000

El mercat del comerç electrònic
mou 25 bilions de dòlars al món,
un negoci que lideren els EUA, el
Japó i la Xina i en què Espanya
ocupa el novè lloc, segons noves
estadístiques publicades ahir per
l’Agència de les Nacions Unides
per al Comerç i el desenvolupa-
ment (UNCTAD).

El secretari general de la UNC-
TAD, Mukhisa Kituyi, va presentar
aquestes dades en roda de prem-
sa davant la setmana del comerç
electrònic que se celebrarà del 24
al 28 d’abril a Ginebra, i per a les
reunions s’han registrat 700 dele-
gats de 65 països.

EFE GINEBRA

El comerç
electrònic mou
25 bilions de dòlars
a tot el món

La Direcció General de Comerç
del departament d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat, a tra-
vés del Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda (CCAM), iniciarà
aquest proper dilluns les jornades
«Les 10 millors pràctiques per a
l’excel·lència en el retail», adreça-
des a professionals del sector del
comerç, especialment a botiguers
i comerciants.

La primera de les jornades in-
closes en aquest programa tindrà
lloc a Manresa i s’iniciarà a les 10
del matí del dilluns a la seu dels
serveis territorials d’Empresa i
Coneixement (carrer d’Alfons XII,
13). La directora dels serveis terri-
torials del departament d’Empre-
sa i Coneixement a la Catalunya
Central, Bàrbara Minoves, serà
l’encarregada d’inaugurar aques-
ta jornada.

REDACCIÓ MANRESA

Comerç organitza
una jornada de
bones pràctiques
a Manresa
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 L’Agència Tributària ha
retornat als contribuents 1.014
milions d’euros des de l’inici de
la campanya de la Renda 2016,
el 5 d’abril passat. És el 17,6%
més que el mateix període de
l’any anterior.

1.041
MILIONS D’EUROS HA
TORNAT HISENDA DE
LA RENDA DEL 2016

LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 La Cambra de Comerç i
Indústria de Manresa celebra
aquest proper dilluns 24
d’abril el seu ple. Tindrà lloc a
partir de les 7 del vespre a la
seu de la institució, a Can
Jorba.

24/4
SE CELEBRA EL PLE
DE LA CAMBRA DE

COMERÇ  

 La concessionària Abertis ha
adquirit una participació
addicional del 5,10% de la
francesa Holding
Infrastructures de Transports
(HIT) i ha passat a controlar-ne
el 94,9%.


ABERTIS AUGMENTA

LA PARTICIPACIÓ A
LA FRANCESA SANEF

ARXIU/VÍCTOR GONZÁLEZ
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