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La Cambra programa un curs de
logística amb carnet de carretó
elevador
Començarà el dia 5 de juny i s'adreça a joves menors de 30 anys

La Cambra de Comerç de Manresa, a través del Programa Integral de Qualificació i Ocupació
(PICE), llança una nova proposta per a joves que vulguin treballar en magatzems logístics. Es
tracta d'un programa formatiu que començarà el dia 5 de juny i que inclou l'obtenció gratuïta del
carnet de carretó elevador. El curs s'estructura en dos blocs: un primer en què es treballa
l'ocupabilitat i habilitats socials dels alumnes i un segon en què s'aprendran les habilitats
necessàries per treballar en una empresa de logística i desenvolupar-se en un magatzem. En total,
seran 125 hores de formació en horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia fins el dia
6 de juliol.

Ajuts per a la contractació

Les empreses que posteriorment contractin algun dels alumnes que hagin fet aquest curs podran
gaudir d'ajuts de fins a 1.500 euros per cada contracte d'almenys 6 mesos de durada. Es tracta
d'una línia d'ajuts del programa PICE, dotada amb 40.500 euros per aquest any 2017. 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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Productors de dades de tot el món,
uniu-vos
«Aquest món de les dades sembla tenir una característica que no tenien altres
móns (l'agrícola, l'industrial) que és una marcada tendència a que el guanyador
s'ho quedi tot, o que hi hagi molt pocs guanyadors»

La civilització (viure a la ciutat) va començar fa una bona pila de milers d'anys (potser no tants
com els que sortirien en una enquesta feta al Passeig), amb tot el que comportava: escriptura,
escrivents, sacerdots, militars i, sobretot, emperadors. Va passar quan va existir suficient
excedent agrícola per alimentar les anteriors professions més els agricultors. I això solament va
ser possible a la vora d'un gran riu. L'Eufrates, el Nil, entrant a Europa pel Danubi. La revolució
productiva va comportar noves identitats, noves classes socials, noves maneres de veure el món i
d'explicar-lo.

Avui sembla que una de les coses que està passant, en un període de temps molt més
comprimit, és el procés de digitalització de tot el que ara adopta el nom d'Intel·ligència Artificial
(en anglès sona com més tecnològic...). I aquest desenvolupament que és present ja en moltes
empreses és solament possible perquè hi ha un riu de dades de la proporció dels grans rius
mencionats abans. En són la matèria primera, l'input, el que permet regar els camps del
desenvolupament tecnològic. Els algoritmes serien el capital, cosa d'escribes, sacerdots i militars
al servei de l'emperador. Ja es comença a dir que un organisme viu és un algoritme (abans era
una màquina). I les dades, que són el que tots produïm pel fet de viure a ciutat, portar un telèfon,
obrir un ordinador... seria el treball.

Si allò va passar en un període d'un parell de milers d'anys, això passa en un "plis plas" i per això
parlem de disrupció (cosa que no quadra bé amb la migdiada). Els fonaments de molts sectors es
veuen esquerdats, els equilibris de poder entre compradors, venedors, proveïdors, competidors,
els límits del sector, en resum les forces del mercat, es veuen profundament alterats. I també
s'altera tot el que en penja: les identitats (la identitat professional entre elles), i la manera de
veure i explicar el món.

Aquest món de les dades sembla tenir una característica que no tenien altres móns (l'agrícola,
l'industrial) que és una marcada tendència a que el guanyador s'ho quedi tot, o que hi hagi molt
pocs guanyadors. Tinc davant una llista de les 20 empreses líders en capitalització l'any 2016 del
món d'internet, el món de les dades i de la intel·ligència artificial... i no n'hi cap d'europea. Dotze
d'americanes, set de xineses i una de japonesa. La capitalització no segueix les regles dels
ingressos i els beneficis, sinó d'una altra cosa. Sense ser del sector ni estar a la llista, es dóna la
mateixa «paradoxa» que també és dóna entre Tesla i una de les grans de Detroit de l'automoció.
La primera ven vint mil cotxes i té pèrdues, la segona dos milions, però la primera té més
capitalització.

Per la part de les dades, de les que sembla no hi ha un mercat pròpiament dit (ho diu The
Economist, no jo) tal com està estructurat en d'altres àmbits, cadascú es preocupa de caçar-les
amb trampes sofisticades (ves per on torna aparèixer l'economia dels caçadors i recol·lectors, te
c... la cosa). La cerca de Google, l'entreteniment de Facebook, les apps més curioses que et
puguis trobar..., totes recullen i són fetes sobretot per recollir dades. El seu valor principal de
veritat són les dades.

I ara és el temps en què es defineixen, es cristal·litzen, les coses. La jurisprudència, que
diria un jurista. La salut és un dels cavalls de batalla on s'està jugant aquesta guerra, per això
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tantes aplicacions que controlen les passes que fem, el batec del cor, els registres mèdics... I qui
té dret a decidir sobre aquestes dades? Qui en té la propietat?

Per tot això em sembla molt, però que molt interessant una proposta d'una empresa suïssa, una
cooperativa anomenada MIDATA (cerqueu a midata.coop) que estableix una cooperativa de
productors de dades d'utilització mèdica. Les dades per a qui les treballa. A Suïssa, el país dels
referèndums, el país que no està a la Unió Europea perquè no vol. El país on un paleta amateur
quasi precari, amb dos carreres i una nòvia suïssa, s'emporta prop de 4.000 € en un mes. Això és un
país.
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Empresaris i administració aposten
per una visió supramunicipal dels
espais industrials
El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme participa a la Cambra en
una trobada amb alcaldes, responsables municipals i professionals de
l'urbanisme

Taula rodona de la trobada celebrada aquest dijous a la Cambra | Cambra

Empresaris i administració aposten per dotar d'una visió supramunicipal l'ordenació dels espais
industrials. Així s'ha posat de manifest a la trobada que han mantingut a la Cambra de Comerç de
Manresa alcaldes i altres responsables municipals de la comarca del Bages amb el director
general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra. L'acte ha servit per
obrir el debat sobre una nova gestió dels polígons industrials, amb l'objectiu de poder disposar
d'espais més atractius i eficients a nivell comercial i logístic, i que tinguin capacitat per acollir
implantacions que ara són impossibles. En aquest sentit, es va constatar la necessitat de poder
disposar de polígons més grans i amb usos més flexibles, la qual cosa requereix que diferents
municipis s'organitzin per tal de concentrar aquesta activitat.

Agustí Serra va explicar als assistents les línies generals de la nova llei de Territori que substituirà
la regulació actual i que planteja fórmules de governança supramunicipal a l'hora de regular els
espais industrials. Serra va dir que el Bages només té ocupat el 40% del sòl industrial. En aquest
sentit, considera que la comarca té sòl suficient, però que cal gestionar-lo de forma diferent. El
director va animar els municipis a treballar en aquesta línia i va avançar que des del govern hi ha la
intenció de col·laborar amb els municipis a l'hora de redefinir la fórmula de repartiment que s'adapti
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a cada cas concret per tal de fer viables les implantacions supramunicipals.
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L’empresariat i les administra-
cions del Bages aposten per dotar
la comarca de polígons amb par-
cel·les més grans que el que per-
meten la majoria dels actuals, i
plantejats des d’una perspectiva
supramunicipal, que permeti
quadrar molt millor l’oferta a la
potencial demanda. D’aquesta
manera es vol obrir el camí per la
situació que hi ha actualment a la
comarca, amb molt sòl industrial
creat però buit. Un fet que, a ban-
da de la crisi d’aquests darrers
anys, s’atribueix també que el ti-
pus d’espais disponibles  no
s’ajusta prou a les necessitats, so-
bretot per acollir grans empreses.

En aquest sentit, empresaris i
administració creuen que cal do-

tar d’una visió supramunicipal
l’ordenació dels espais indus-
trials, tal com es va posar de ma-
nifest a la trobada que van tenir a
la Cambra alcaldes i altres respon-
sables municipals del Bages amb
el director general d’Urbanisme
de la Generalitat, Agustí Serra.
L’acte ha servit per obrir el debat
sobre una nova gestió dels polí-
gons industrials, amb l’objectiu de
poder disposar d’espais més
atractius i eficients comercia-
mentl i logísticament, i que tin-
guin capacitat per acollir implan-
tacions que ara són impossibles.
En aquest sentit, es va constatar la
necessitat de poder disposar de
polígons més grans i amb usos
més flexibles, la qual cosa reque-
reix que diferents municipis s’or-

ganitzin per concentrar aquesta
oferta.

Serra va posar en relleu que la
comarca «té sòl industrial sufi-
cient», però que «cal gestionar-lo
de forma diferent». També  va
avançar que el Govern té la inten-
ció de col·laborar amb els muni-
cipis per redefinir la fórmula de
repartiment, perquè s’adapti a
cada cas concret per fer viables les
implantacions supramunicipals.

Segons un estudi del 2015 (da-
des que poden haver variat molt
poc), el Bages tenia en aquell mo-
ment 131 polígons industrials (hi
havia inclosos els dels pobles que
ara són al Moianès), que sumaven
unes 1.600 hectàrees. Però hi ha-
via 290 naus i 98 parcel·les per
ocupar. 

REDACCIÓ MANRESA

El Bages aposta per polígons
més grans i supramunicipals
Es busca poder disposar d’una oferta de sòl i naus menys fragmentada Súria ha rebut de mans de la Di-

putació la nova cartografia topo-
gràfica urbana digital 3D escala
1:1000 del municipi. Es tracta
d’una eina que serveix de base per
a les cartografies temàtiques com
són el planejament urbanístic, el
cadastre i les xarxes de serveis i
equipaments. Aquesta cartogra-
fia, que recull un total de 622 hec-
tàrees de sòl urbà i urbanitzable,
està feta a partir de fotografies aè-
ries fetes amb tècniques fotogra-
mètriques i treball de camp.

REDACCIÓ SÚRIA

Súria es dota d’una 
cartografia en 3D
per al planejament
urbanístic

L’Ajuntament de Sallent  ha
obert el període de sol·licitud
d'ajuts a les famílies per al curs vi-
nent. Van adreçats a infants esco-
laritzats de 3 a 18 anys per a la
compra dels llibres de text, activi-
tats d'estiu, activitats extraesco-
lars i també ajuts per al transport
a centres públics de la comarca
per cursar cicles formatius que no
es facin al municipi. Els sol·lici-
tants  han d’estar empadronats i
residir a Sallent i estar escolarit-
zats a centres del municipi.

REDACCIÓ SALLENT

Sallent obre el
període de petició
d’ajudes per al
proper curs escolar

 L’inici del camí paisatgístic que va de Sant Fruitós al monestir de Sant Benet
disposa des d’ara d’una àrea de repòs i trobada. El consistori ha instal·lat, en
una zona delimitada, bancs de fusta i papereres perquè els usuaris d’aquest
camí disposin d’un punt d’espera. El camí és un itinerari de 3 quilòmetres.

Sant Fruitós crea un nou espai al camí de Sant Benet

ASF
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SOCIETATBAGES

MÚTUA MANRESANA
Mutualitat de Previsió Social

 
Segons acord de la Junta Directiva de 30 de març del 2017, i en compliment de l’establert 
en els Estatuts de l’entitat, es convoca els mutualistes a l’Assemblea General Ordinària, 
que tindrà lloc el dia 6 de juny del 2017 a les 18.00 hores en primera convocatòria, i a les 
19.00 hores en segona convocatòria. L’assemblea es durà a terme a la Sala d’actes de 
l’Edifici FUB2, Av. de les Bases de Manresa 1, de Manresa.

ORDRE DEL DIA

1.  Informe de la Comissió de Control.
2.  Aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals de l'exercici 2016. Proposta de 
 distribució de resultats i aprovació de gestió de la Junta.
3.  Modificació, si escau, de l’article 1er dels estatuts socials.
4.  Tarifes 2018.
5.  Designació de tres assembleistes per aprovar i signar l’acta de la reunió en el 
 termini de 15 dies segons l’article 27è dels Estatuts.
6.  Assumptes diversos.
7.  Torn obert de paraules.

Per assistir a l’Assemblea Ordinària, els mutualistes hauran d’acreditar-se mitjançant el 
Document Nacional d’Identitat o document equivalent.

D’acord amb els Estatuts Socials i de la legislació d’aplicació, la documentació correspo-
nent als assumptes a tractar està a disposició dels mutualistes, des de la data de la 
convocatòria fins a la celebració de l’Assemblea General, a la seu social de Mútua 
Manresana, MPS

Per a qualsevol consulta que tingui a veure amb l’Assemblea, els mutualistes podran 
adreçar-se al telèfon 93.877.33.33.

La presidenta de la Junta Directiva
Manresa, 19 de maig del 2017
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VALENTÍ JUNYENT
Alcalde de Manresa

|| L’ExpoBages Ascensió 2017
arriba aquest any a la seva cin-
quena edició consecutiva al cen-
tre de Manresa. La fira es propo-
sa mantenir i ampliar el seu po-
der de convocatòria amb més de
200 expositors i un programa car-
regat d’activitats per convertir-se
en una autèntica festa al centre
de la ciutat. Els expositors s’ins-
tal·laran al passeig de Pere III i al
carrer de Guimerà, i també por-
tarà activitat al carrer de Sant Mi-
quel i la plaça Major, i diumenge
hi haurà parades d’artesans al
carrer del Born.

La inauguració oficial de l’Ex-
poBages Ascensió 2017 serà

demà, dissabte, a les 12 del mig-
dia al Casino. I era precisament
en la inauguració oficial de l’any
2012 (l’última que es va fer al Pa-
lau Firal) quan l’alcalde de Man-
resa, Valentí Junyent, obria l’Ex-
poBages instant a fer una «rein-
venció» de la fira. Part de la rein-
venció ha passat per traslladar-
la al centre de la ciutat. I ara, cinc
edicions després, Junyent consi-
dera que el canvi «ha estat un en-
cert de tots els agents implicats»
i que «ha donat una empenta i re-
vitalització» a l’ExpoBages. En
aquests moments, l’alcalde tam-
bé descarta que torni al Palau Fi-
ral, un espai, diu, que s’ha de des-
tinar a fires especialitzades i pen-

sades per a un públic més con-
cret, com poden ser l’Ecoviure o
el Cuida’t, entre la resta de fires
que s’hi celebren actualment. En
aquesta ocasió, una de les nove-
tats que afronta la Fira de l’As-
censió és el trasllat de les atrac-
cions al sector dels Trullols. Ju-
nyent espera que aquest canvi
d’ubicació sigui un «èxit», tal
com ja ho va ser el trasllat del
centre de la ciutat a la zona de
Francesc Macià, on les atrac-
cions s’han instal·lat al llarg dels
últims anys. En aquest sentit re-
corda que durant el cap de set-
mana hi ha temps per anar al
centre i també per anar a la zona
de les atraccions. 

L’alcalde també destaca que
l’ExpoBages aporta a Manresa
capitalitat de la Catalunya Cen-
tral i és un exemple de la seva tra-
dició comercial. A més a més, as-

segura que és una mostra de la
realitat actual, on «hi ha Amazon
i el comerç electrònic, per un
costat, que es troba amb altres
propostes més tradicionals» com
el comerç del centre de la ciutat,
i que han de conviure. I en el
marc d’aquest món canviant,
Junyent també reivindica el pa-
per de les fires multisectorials.
«Davant el fet que tothom tingui
una pàgina web amb els seus
productes, una fira com l’Expo-
Bages permet que un client pu-
gui conèixer el seu proveïdor o
que es pugui conèixer una nova
empresa, encara que ara potser
l’ExpoBages ja no sigui el lloc on
es tanquen les operacions com
es feia abans». Però la fira «té un
espai amb un component lúdic i
festiu que només es pot aconse-
guir sortint al carrer. L’ExpoBa-
ges s’ha de viure i no es pot pen-

sar que és només una fira on es
trobarà una determinada refe-
rència», diu Junyent.

El coordinador de fires de Fira
de Manresa, Joan Haro, constata
que el fet d’estar al centre «ha re-
vifat» la presència d’expositors, i
també recorda que «l’economia
està reflotant una mica» i això fa
que «les empreses, per poc que
puguin, decideixin venir». 

Pel que fa a sectors, explica
que, entre molts d’altres, torna-
ran a tenir presència les immo-
biliàries al costat d’altres sectors
com agències de viatges, assegu-
rances i empreses de serveis. Tot
i això, hi haurà una gran presèn-
cia que, com cada any, tindrà el
sector de l’automoció. Pel que fa
a si els expositors repeteixen o
no, fa dues classificacions. Expli-

ROGER JUNYENT | MANRESA

L’OPINIÓ DELS PROTAGONISTES

EXPOBAGES 2017
ELS ORGANITZADORS

El trasllat al centre ha estat 
un encert de tots els agents

implicats que ha donat 
una empenta

PASSA A LA PÀGINA 8 

L’ExpoBages vol ser una festa
La implicació d’entitats i l’ampliació
d’actes de la fira multisectorial de
Manresa la converteix en una cita festiva

L’ExpoBages s’ha
de viure i no es pot

pensar que és només
una fira on es trobarà
una referència concreta

L’ExpoBages  beneficia tots 
els qui estan al voltant dels

estands

S’hauria de trobar
la manera de

coordinar-nos amb
tothom qui fa activitats
per l’Expo

Hi ha un espai lúdic i
festiu que només es pot

aconseguir sortint al carrer
per l’ExpoBages

Hi ha expositors que
han de venir cada any,

d’altres poden alternar la
seva presència
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PERE CASALS
President del comitè executiu

de Fira de Manresa


*La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages actua com a Auxiliar  de la  Mediació de  Cambrasse-
gur,  corredoria d'assegurances inscrita a la  DGPFA amb el número J300GC. 

ASSESSORIA JURIDICA • ASSESSORAMENT TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ
ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS • ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

GESTIÓ ADMINISTRATIVA • ASSEGURANCES*

ASSESSOREM I GESTIONEM LA VOSTRA PROPIETAT IMMOBILIARIA

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13 h
Passeig de Pere III, 30 – 08241 Manresa Tel. 93 872 13 77 - www.cambrapropietatmanresa.cat
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EXPOBAGES 2017
ELS ORGANITZADORS

ca que, per una banda, hi ha els
sectors d’artesania i d’alimenta-
ció, que al final del dia «han de
mirar la caixa i fer balanç», men-
tre que d’altres, com l’automoció
o els serveis en general, han de
fer un seguiment del client du-
rant més temps per acabar tan-
cant la venda.

El president del comitè execu-
tiu de Fira de Manresa i de la
Cambra de Comerç, Pere Casals,
destaca que des que l’ExpoBages
es fa al centre també beneficia
«tots els que estan al voltant dels
estands, com el comerç, l’hosta-
leria i els serveis». Per a ell, l’Ex-
poBages s’ha guanyat la fama de
«ser atractiu», i per aquest motiu
quan faltaven dues setmanes per
a la celebració ja hi havia tots els
espais plens. En aquest punt, so-

bre l’evolució de l’economia,
constata que «hi ha certa revifa-
da», encara que considera que
«està una mica en hores baixes».
També afegeix que «hi ha expo-
sitors que, pel tipus de negoci,
han de venir cada any, mentre
que n’hi ha d’altres que poden al-
ternar la seva presència». D’altra
banda, Casals també descarta
que a curt termini l’ExpoBages
pugui tornar al Palau Firal.

Pel que fa a les nombroses ac-
tivitats que s’organitzen al llarg
del cap de setmana, Casals con-
sidera que «s’hauria de trobar la
fórmula per poder-nos coordi-
nar tots i fer una promoció con-
junta», encara que puntualitza
que «no molesta que la gent ho
aprofiti, encara que sigui millor
que tots puguem sumar».

Precisament, el president de la
comissió organitzadora de l’Ex-

poBages, Llorenç Juanola, tam-
bé insisteix en aquest punt i ins-
ta a buscar més col·laboració en-
tre les persones i entitats que or-
ganitzen actes el mateix cap de
setmana de l’Expo. Juanola posa
com a exemples d’entesa entre
l’organització de l’ExpoBages i
altres entitats esdeveniments
com l’ExpoAntic, que permet es-
tendre l’activitat a la plaça Major
i el carrer de Sant Miquel, el ta-
ller de diables amb Xàldiga o l’ac-
tuació dels Tirallongues, entre
d’altres. Aquestes col·labora-
cions permeten que la fira es
converteixi en una autèntica fes-
ta per al centre de la ciutat, que
segons la seva opinió «és el que
ha d’acabar sent l’ExpoBages».

Juanola també es mostra sa-
tisfet que dues setmanes abans
de la fira ja hi hagués tot l’espai
ocupat i ho atribueix al fet que els

expositors «saben que venir a
l’ExpoBages funciona i és una in-
versió rendible». Precisament
pel fet d’haver ocupat tot l’espai
amb antelació, Juanola destaca
la necessitat que el certamen pu-
gui guanyar espai perquè ara «es-
tem enclaustrats». Entre les no-
ves zones per a expositors, Jua-
nola proposa créixer cap al carrer
de Carrasco i Formiguera i ocu-
par tot el carrer de Guimerà. Per
fer-ho, explica que el principal
problema és «lligar la zona», per-
què surt del circuit habitual del
carrer de Guimerà i el Passeig o
del Barri Antic.

El president de la UBIC, Jau-
me Pont, destaca que des que es
va proposar la unió entre «l’Ex-
poBages i la Fira de l’Ascensió,
sempre ha estat positiu tant per
a una fira com per a l’altra». En
aquest sentit destaca que «men-

tre que al Palau cada cop hi ha-
via menys afluència, el cap de
setmana ve més gent al centre, i
com que hi ha l’ExpoBages n’hi
ha que ve més d’un cop, mentre
que al Palau Firal la gent hi ana-
va un cop durant tot el cap de set-
mana i ja no hi tornava». De cara
a diumenge, quan les botigues
podran obrir, també remarca
que hi haurà parades d’artesans
al carrer del Born.

Pel que fa  als tradicionals des-
comptes de la fira, Pont explica
que des de la UBIC no es fa cap
recomanació concreta, tot i que
en la seva opinió «les promo-
cions són molt més que des-
comptes», i posa com a exemples
el fet que una botiga pugui con-
vidar a una copa de cava, a fer
una tapa o algun altre detall amb
els seus clients que no només es
basi en el preu del producte.
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L’OPINIÓ DELS PROTAGONISTES

JOAN HARO
Coordinador de fires de

Fira de Manresa


Hi ha qui ha de
mirar la caixa al

final del dia i qui ha
de seguir el client

Les empreses,
per poc que

puguin, decideixen
venir

Venir a
l’ExpoBages 

és una inversió
rendible

L’Expo ha de
créixer, però

hem de mirar com
lliguem la zona

La suma de
l’ExpoBages i

l’Ascensió sempre
ha estat positiva

Les promocions
han de ser

molt més que
descomptes

LLORENÇ JUANOLA
President de la comissió orga-

nitzadora de  l’ExpoBages


JAUME PONT
President de la UBIC

Manresa+Comerç
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- Estudi adequació tarifes i potències contractades.

- Establiments comercials - Indústria.

- Comunitats de veïns - Pàrquings.

- Novetats en il.luminació LED – Assessorament.

- Reformes instal.lacions - Manteniments.

- Proteccions elèctriques - Parallamps.
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