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La Cambra visita Lledoners per
conèixer els tallers d'inserció laboral
dels interns

Comitè executiu de la Cambra, a la porta del Centre Penitenciari Lledoners | Cambra

La Cambra de Comerç de Manresa ha celebrat una reunió itinerant del seu comitè executiu al
Centre Penitenciari Lledoners, amb l'objectiu de conèixer les activitats que s'hi duen a terme per
a la reinserció laboral dels seus interns. Durant la visita, la Cambra s'ha reunit amb responsables
del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l'empresa pública del Departament de Justícia
que té per objectiu facilitar als presos noves oportunitats laborals a partir de la formació en oficis i
el treball productiu.

Des de la Cambra hi ha la voluntat de col·laborar amb el CIRE per tal de donar a conèixer entre
les empreses del territori les possibilitats de treballar amb els seus tallers. En aquests tallers,
empreses de tots els sectors encarreguen productes i serveis, contribuint així a la reinserció d'un
col·lectiu en risc d'exclusió social, com és el penitenciari, i assumint criteris de responsabilitat
social corporativa.
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Els firaires no pensen quedar al
marge del debat obert sobre les
atraccions de les fires de l’Ascen-
sió i Sant Andreu, a Manresa, i vo-
len que se’ls tingui en compte, es-
pecialment els que consideren
que no ho han fet fins ara, i asse-
nyalen la UBIC i la Cambra de Co-
merç.

Josep Martínez i Josep Maria
Oliver, en representació del grup
de firaires que han estat instal·lats
durant la darrera Fira de l’Ascen-
sió al sector dels Trullols, han de-
manat a la Unió de Botiguers i la
Cambra de Comerç que «no deci-
deixin per nosaltres» sobre la ubi-
cació dels seus negocis.

Els firaires asseguren que «no
ens agrada ser tractats com a mo-
neda de canvi». Recorden que són
empresaris amb interessos eco-
nòmics «igual que la resta de co-
merciants de la ciutat».

Reconeixen que eren molt reti-
cents que les atraccions passessin
de l’avinguda de Francesc Macià,
on s’han estat els darrers vint anys,
al sector dels Trullols.

La seva reticència l’expliquen
perquè «no sabíem si treballaríem
tan allunyats del centre». Afegei-
xen que «afortunadament i grà-
cies a la implicació dels comer-
ciants dels Trullols, que han fet
publicitat i han repartit vals de
2x1, s’ha aconseguit una bona
afluència de públic».

Els firaires remarquen que «els
comerciants de la Cambra de Co-
merç i de la UBIC» mai s’han inte-
ressat per la ubicació de la fira, i
tot i saber que ens canviaven
d’ubicació, no hi van posar cap
objecció».

Josep Martínez i Josep Maria
Oliver han volgut aclarir que el fet

de quedar-se un segon cap de set-
mana a la nova ubicació dels Tru-
llols s’ha degut «que la majoria
dels firaires que teníem les atrac-
cions muntades per la Fira de l’As-
censió no teníem cap altra festa o

fira» per treballar el cap de setma-
na passat. També han volgut re-
cordar que quan tenien les atrac-
cions muntades al centre de Man-
resa i, després, a l’avinguda Fran-
cesc Macià abans d’estar urbanit-
zada «ja fèiem  dos caps de setma-
na».

Els firaires demanen un lloc fix
per desenvolupar la seva activitat.
Consideren que seria una mala
idea posar les atraccions de la fira
en un lloc per l’Ascensió i en un al-

tre per Sant Andreu i asseguren
que la ubicació al passeig del Riu
sobre la qual s’ha especulat ni la
consideren, «no ens la pensem ni
anar a mirar», han assegurat.

També es demanen què hauria
passat si les atraccions s’hagues-
sin mogut de l’avinguda de Fran-
cesc Macià als Trullols i «ens ha-
gués anat malament perquè la
gent no hagués vingut», però hi
hagués hagut una bona afluència
a l’ExpoBages.

Els firaires volen que se’ls tingui en compte
en el debat de la ubicació de les atraccions
Lamenten que la Unió de Botiguers i la Cambra de Comerç facin propostes sense haver-se posat en contacte amb ells

Atraccions de la Fira de l’Ascensió al sector dels Trullols de Manresa

Els firaires descarten la
ubicació del passeig del Riu.
«No ens la pensem ni anar a
mirar», diuen

Els empresaris dels
Trullols també
estan molestos
 L’oposició de la Cambra
de Comerç i la UBIC de Man-
resa que les atraccions de la
fira de l'ExpoBages-Ascensió
tornin als Trullols ha estat
com una galleda d'aigua fre-
da sobre l'empresariat
d'aquest sector de la ciutat,
que ha assegurat que l'èxit
de la nova ubicació ha que-
dat demostrat i que pensa
lluitar perquè es mantingui.
Xavier Padró, president de
l'Associació d'Empresaris
dels Trullols, ha expressat la
«sorpresa» de l'entitat tant
per la posició de la Cambra i
de la UBIC com pels argu-
ments esgrimits. També,
perquè «al setembre vam
mantenir una reunió amb la
UBIC, els ho vam explicar i
no hi van mostrar cap oposi-
ció». Padró ha dit que l'asso-
ciació d'empresaris fa anys
que lluitava perquè els Tru-
llols fossin l'alternativa tria-
da davant dels inconve-
nients –tant de mobilitat
com veïnals– que s'havien
plantejat a la ubicació de les
atraccions a l'avinguda de
Francesc Macià.
Unes gestions que ja es van
començar a dur a terme en
l'època de l'alcalde Campru-
bí i, al final, han donat el seu
fruit, després de treballar
amb intensitat l'augment de
la freqüència del transport
públic i la promoció entre al-
tres aspectes.

MANRESA

Francesc Galindo
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MANRESA SOCIETAT

La teva botiga
de productes per a 

la cuina i la llar

grupelde

C/ Bruc, 57 - Tel. 93 872 85 42
www.grupelde.com

SOLUCIÓ ANTIMOSQUITS 

Elimina progressivament la població de mosquits locals 
i de la zona sud d’Europa, trenca el cicle de reproducció
i evita que es tornin a establir

La solució a les terrasses d’estiu
Àrea d’acció 1.000 m2

Preu 69 €
100 % eficaç

LA POLÈMICA DE LES ATRACCIONS DE LA FIRA Els firaires, farts que els xiulessin les orelles per la pugna entre els Trullols, per una banda, 
i la UBIC i la Cambra, per l’altra, sobre la ubicació de les atraccions per l’ExpoBages-Ascensió, exigeixen que se’ls tingui en compte
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Els projectes finalistes del
Talent+Empresa es presenten
davant del jurat

Els projectes finalistes de Talent+Empresa s'han presentat davant d'un jurat format per representants de 14
empreses del Bages | Catpress

Els 19 projectes finalistes del Talent+Empresa 2017 s'han presentat aquest matí de dijous davant
del jurat que seleccionarà els sis treballs guanyadors, que rebran acompanyament tècnic per
posar-los en pràctica. 

Durant la jornada, els autors d'aquests treballs -alumnes dels instituts Guillem Catà i Lacetània i de
les escoles Joviat i Montserrat- els han defensat davant de representants de 14 empreses del
territori. Les empreses que han format part del jurat aquest any han estat ICL Iberia, Grup
Taelus, Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Deltalab, CTM, FUB, Maxion Wheels, Grup
Fluidra, L'Agrícola Regional, La Caixa, Departament d'Ensenyament, Morning Labs, Patronal
Metal·lúrgica i Tecnium.

Els alumnes han fet la seva presentació i han respost les preguntes dels membres del jurat. Amb
tota aquesta informació, aquests escolliran quins projectes són seleccionats que es donaran a
conèixer en l'acte final del Talent+Empresa que tindrà lloc el dia 12 de juny a la seu del
departament d'Ensenyament a Manresa. En total, s'escolliran 6 treballs: tres de cicles formatius
de grau mitjà i tres de cicles formatius de grau superior.

Talent+Empresa és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i el
departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, coordinada per la Fundació Lacetània,
que té l'objectiu d'ajudar a portar a la pràctica els millors projectes d'emprenedoria desenvolupats
per alumnes de formació professional de la comarca del Bages.
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Els 19 projectes finalistes del
concurs d’emprenedoria Ta-
lent+Empresa 2017 es van pre-
sentar ahir davant del jurat que
seleccionarà els sis treballs gua-
nyadors, que rebran acompanya-
ment tècnic per posar-los en
pràctica. Durant la jornada d’ahir,
els autors d’aquests treballs,
alumnes dels instituts Guillem
Catà i Lacetània de Manresa i de
les escoles Joviat, també de Man-
resa, i Montserrat, de Sant Vicenç
de Castellet, els van defensar da-
vant de representants de 14 em-
preses del territori. Les empreses
que han format part del jurat
aquest any han estat ICL Iberia,
Grup Taelus, Ateneu Cooperatiu
de la Catalunya Central, Deltalab,
CTM, FUB, Maxion Wheels, Grup
Fluidra, L’Agrícola Regional, La
Caixa, Departament d’Ensenya-
ment, Morning Labs, Patronal
Metal·lúrgica i Tecnium.

Els alumnes van fer la seva pre-

sentació i van respondre les pre-
guntes dels membres del jurat.
Amb tota aquesta informació,
aquests escolliran quins projectes
són seleccionats, que es donaran
a conèixer en l’acte final del Ta-
lent+Empresa que tindrà lloc el
dia 12 de juny a la seu del depar-
tament d’Ensenyament a Manre-
sa. En total, s’escolliran 6 treballs,
tres de cicles formatius de grau
mitjà i tres de cicles formatius de

grau superior.
Talent+Empresa és una inicia-

tiva de la Cambra de Comerç de
Manresa, la Fundació Althaia i el
departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, coor-
dinada per la Fundació Lacetània,
amb l’objectiu d’ajudar a portar a
la pràctica els millors projectes
d’emprenedoria desenvolupats
per alumnes de formació profes-
sional de la comarca del Bages.

REDACCIÓ MANRESA

Els finalistes de  Talent+Empresa
presenten els seus treballs al jurat
Representants de 14 empreses escolliran els 6 projectes guanyadors

Set empreses del Berguedà,
dels sectors tèxtil, alimentari,
d’automoció i de maquinària, es
van trobar ahir al matí a les ofici-
nes de l’Associació Comarcal
d’Empresaris del Berguedà
(ACEB) amb la directora d’inno-
vació de l’oficina exterior d’Acció
a Alemanya, Teresa Puerta, per es-
tudiar de quina manera es pot co-
mercialitzar el seu producte al
mercat germànic 

Aquesta iniciativa s’emmarca
en el programa d’internacionalit-
zació Pirineu Global que impulsa
l’ACEB, amb l’objectiu d’oferir ser-
veis a les empreses de la comarca
interessades o que ja s’hagin ini-
ciat en el comerç exterior, i que en
aquesta ocasió té la col·laboració
d’Acció.

El president de l’ACEB, Josep
Fígols, es mostrava ahir satisfet
per la reunió, que ha de permetre
establir «com es pot treballar en
cada cas concret la comercialitza-
ció exterior dels productes i ser-

veis berguedans». En relació amb
la col·laboració amb Acció, Fígols
agraïa «la tasca de la delegada a la
Catalunya Central, Laura Sobre-
vias, per apropar a la comarca
l’oferta de serveis que poden ser
d’interès per al progrés i enforti-
ment de les empreses de casa nos-
tra». 

Segons la directora d’innovació
de l’oficina exterior d’Acció a Ale-
manya,  Teresa Puerta, les empre-
ses amb les quals es va reunir ahir
tenen «potencial i productes inte-
ressants per al mercat alemany».
D’altra banda, les empreses par-
ticipants a la reunió van assegurar
que havia estat «profitosa» per re-
bre indicacions i eines per iniciar-
se o aprofundir en el mercat ale-
many. Segons les últimes dades
d’Acció, en l’últim any les expor-
tacions catalanes a Alemanya han
estat per valor de 5.000 milions
d’euros, de les quals el 70 % són de
producte amb base tecnològica
(sector automoció, químic, ma-
quinària i electrònica, sobretot).

REDACCIÓ MANRESA

Set empreses berguedanes
busquen com establir vincles
comercials amb Alemanya

CATPRESS

Un moment de la presentació dels projectes finalistes, ahir
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Madrid
IBEX 35

+1,00 (+0,01%)
10.881,00

Madrid
GENERAL

+0,32 (+0,03%)
1.093,02

València

-0,84 (-0,06%)
1.370,78

Barcelona

-1,02 (-0,12%)
873,14

Bilbao

+0,48 (+0,03%)
1.715,54

Latibex

-5,20 (-0,28%)
1.838,70

Euro Stoxx
50 P. VALORS

+12,43 (+0,35%)
3.567,02

Nova York
DOW JONES (*)

+36,70 (+0,17%)
21.045,35

Londres
FTSE 100

+23,82 (+0,32%)
7.543,77

Tòquio
NIKKEI

+209,46 (+1,07%)
19.860,03

Frankfurt
DAX

+49,90 (+0,40%)
12.664,90

L'Íbex 35 va tancar la sessió d'ahir amb una lleu
pujada del 0,01%, de manera que va tancar pràc-
ticament plana, en els 10.881 punts, amb el Po-
pular desplomant-se gairebé el 18%.
L'entitat presidida per Emilio Saracho va expe-

rimentar una caiguda del 17,89%, fins als 0,5 euros
per acció, immersa en la incertesa sobre la seva
possible venda i les notícies sobre el fet que l'entitat
no hauria superat l'examen que el Fons Monetari
Internacional està realitzant sobre el sector finan-
cer espanyol.
D'aquesta manera, el banc es va convertir en

«l’indiscutible protagonista» de la jornada, segons

l'opinió de l'analista de XTB Rodrigo García. «Les
fortes caigudes de la primera sessió del juny as-
senyalen que el mercat allunya les possibilitats
d'una compra per part d'una altra entitat», va apun-
tar.
Popular va arrossegar a terreny negatiu alguns

dels bancs, encara que aquests van registrar re-
trocessos molt menors. És el cas de CaixaBank
(-1,4%), Bankia (-0,97%), BBVA (-0,49%) i Saba-
dell (-0,27%). Santander (+ 0,15%) i Bankinter
(+ 0,04%), però, van mantenir el tipus.
En vermell també es van situar valors com Grí-

fols (-0,95%), Gas Natural (-0,78%), Gamesa

(-0,69%), Endesa (-0,58%), Acciona (-0,55 %) i
Mediaset (-0,46%). Per contra, Indra es va anotar
una pujada del 4,93%, que el va situar en els 12,96
euros per acció. El van seguir Ferrovial (+ 2,19%),
Meliá (+ 1,91%), Red Eléctrica (+ 1,42%), Acerinox
(+ 1,33%) i Arcelor Mittal (+ 1,21%).
El selectiu espanyol es va situar a la cua de les

principals places europees, que van experimentar
pujades grans. D'aquesta manera, el parquet pa-
risenc va avançar el 0,66%, mentre que el londi-
nenc ho va fer el 0,32%, i la borsa de Frankfurt va
sumar el 0,4%. Al mercat de deute, la prima de risc
espanyola se situava en els 123,9 punts bàsics,
amb la rendibilitat del bo a deu anys en l’1,561%.
Mentrestant, al mercat de divises, l'euro s'inter-
canviava per 1,12322 dòlars.

La borsa espanyola tanca plana

                                                        PREU                  DIF            MÀX. 12M                   MÍN. 12M

AYCO                                  1.900            0.00               1.900                   1.870

B. BILBAINAS                     7.290            0.00               9.000                   6.306

CARTERA REA                    1.600            0.00               1.650                   1.030

CEVASA                              6.900          + 1.47             10.647                   6.750

CIRCULO V.M.                   6.120            0.00               0.000                   0.000

D.E.ANCLAJES                 10.560            0.00             12.500                   7.800

FINANZAS                        39.950            0.00             39.950                 39.950

LIBERTAS 7                        2.190            0.00               2.200                   2.190

LIWE ESP.                        12.500            0.00             12.500                 11.500

MOLINS                            13.100            0.00             13.120                 10.102

U.EUROPEA I.                    0.100            0.00               0.900                   0.090

URBAR                                0.330            0.00               0.360                   0.190

11.400

11.200

11.000

10.800

10.600

10.400

10.200

10.000
J V L M X J

Abertis              16,400  0,71  16,440    16,265   30.606.027   16,735   11,516
Acciona            84,890  -0,55  85,200    83,810   12.496.917   85,780   58,629
Acerinox           12,185  1,33  12,195    11,980   14.062.743   14,180     7,610
ACS                   35,625  0,17  35,900    35,415   30.103.621   36,540   20,837
Aena               181,400  0,95182,400 179,400   36.093.095 182,400100,180
Amadeus          52,200  0,68  52,240    51,560   38.761.402   52,450   36,403
ArcelorMittal   19,520  1,22  19,570    19,135   14.616.518   26,514   11,508
Banco Popular   0,500-17,90     0,584      0,491126.478.426     1,720     0,491
Banco Sabadell 1,829  -0,27     1,839      1,807   31.830.998     1,899     1,030
Bankia                1,014  -0,98     1,025      1,002   32.033.777     1,169     0,515
Bankinter            8,200  0,05     8,220      8,124   15.310.197     8,750     5,369
BBVA                  7,216  -0,50     7,278      7,145194.326.886     7,889     4,230
Caixabank          4,145  -1,40     4,210      4,124   62.066.233     4,465     1,739
Cellnex             18,875  1,21  18,880    18,580   30.502.044   19,230   12,478
Dia                     5,463  -0,29     5,520      5,422   14.302.482     5,800     3,998
Enagas             26,525  0,23  26,660    26,440   29.628.542   27,172   21,852
Endesa             22,085  -0,59  22,250    22,005   28.260.480   22,885   13,672
Ferrovial          20,495  2,19  20,495    20,115   38.691.368   20,495   14,591

Gamesa            20,050  -0,69  20,290    19,890   32.485.292   21,020   12,418
Gas Natural      22,245  -0,78  22,495    22,080   29.239.482   22,495   13,882
Grifols              24,950  -0,95  25,140    24,890   13.448.908   25,440   16,390
IAG                      6,910  -0,42     7,029      6,905   19.395.772     7,315     3,865
Iberdrola            7,108  0,14     7,163      7,080   84.897.055     7,163     4,571
Inditex              36,310  -0,23  36,585    36,190   64.129.769   36,650   26,666
Indra                 12,960  4,94  12,990    12,610   19.311.244   13,145     8,400
Mapfre                3,192  0,82     3,199      3,159   12.710.337     3,349     1,714
Mediaset          11,900  -0,46  12,175    11,845   13.465.888   12,650     8,892
Melia Hotels    13,855  1,91  13,855    13,580     9.067.566   13,995     7,127
Merlin               11,405  1,02  11,415    11,270   17.698.357   11,415     8,233
REC                   20,260  1,43  20,265    19,930   30.921.181   20,410   16,039
Repsol             14,990  0,50  15,060    14,885   63.324.859   15,220     9,372
Santander          5,790  0,16     5,805      5,717241.816.861     6,350     3,009
T Reunidas      34,495  0,60  34,495    34,015   14.133.316   38,874   21,222
Telefónica          9,942  0,28     9,951      9,850117.775.563   10,630     7,165
Viscofan           54,650  0,40  55,060    54,280     5.462.629   56,130   41,336

ÍBEX 35

Els més contractats

Santander 5,781 5,790 +0,16 241.816.861

BBVA 7,252 7,216 -0,50 194.326.886

B. Popular 0,609 0,500 -17,90 126.478.426

Telefónica 9,914 9,942 +0,28 117.775.563

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Els que més pugen

Indra 12,350 12,960 +4,94 19.311.244

Ferrovial 20,055 20,495 +2,19 38.691.368

Meliá 13,595 13,855 +1,91 9.067.566

REC 19,975 20,260 +1,43 30.921.181

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Els que més baixen

B. Popular 0,609 0,500 -17,90 126.478.426

Caixabank 4,204 4,145 -1,40 62.066.233

Bankia 1,024 1,014 -0,98 32.033.777

Grifols 25,190 24,950 -0,95 13.448.908

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,121
0,870

1,089
124,847

Mibor                                  -0,119
Euríbor                                -0,119

IRS                                        0,163
IRPH Conjunt Entitats           1,906

Tipus hipotecaris 

Divises                               EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT                            UNITAT                                                    PREU                    ANTERIOR

Or Londres                Dòlars/unça
Plata Londres           Dòlars/unça

1263,800
17,310

1266,150

17,310

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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MÍN. 12MMÀX. 12M VOLUMMÍNIMMÀXIMDIF. (%)TANCAM TÍTOL MÍN. 12MMÀX. 12M VOLUMMÍNIMMÀXIMDIF. (%)TANCAM TÍTOL
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