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Talent+Empresa busca els
sis projectes guanyadors

Medicina, que en 3 anys
serà a Manresa, inicia el
curs amb 80 alumnes
Intermedia

CAT pRESS

Un dels joves participants explicant el seu projecte al jurat
Redacció
Manresa
nnn Els 19 projectes finalistes del
Talent+Empresa 2017 es van presentar el passat dijous 1 de juny
davant del jurat que seleccionarà
els sis treballs guanyadors, que rebran acompanyament tècnic per
posar-los en pràctica.
Durant la jornada del dia 1 els autors d’aquests treballs, alumnes

dels instituts Guillem Catà i Lacetània de Manresa i de les escoles
Joviat i Montserrat, de Sant Vicenç
de Castellet, els van defensar 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 van fer la seva presentació i van respondre les preguntes
dels membres del jurat.
Amb tota aquesta informació, els
representants de les empreses que
formen part del jurat 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 sis 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. Elñ congrés 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. n

Presentació de la nova Facultat de Medicina de la UVic-UCC
Redacció
Manresa
nnn Tot preparat perquè la Facultat

de Medicina de la UVic-UCC comenci el curs el proper mes de setembre, amb 80 places. Així ho va
anunciar el 30 de maig el president
de la Fundació d’Estudis Superiors
en Ciències de la Salut , el Dr. Josep
Arimany, després de la notícia de
l’aprovació del projecte per part
de la Comissió delegada de la Conferència General de Política.
El grau oferirà places a un grup de
80 alumnes, que rebran classe en
català, castellà i anglès. La Facultat de Medicina iniciarà el curs el
proper mes de setembre a les instal·

lacions de l’edifici Can Baumann,
actualment en obres de reforma
per adequar-lo a les necessitats de
la universitat. Durant els dos primers cursos, el grau s’impartirà a
Vic i es faran activitats de simulació
a Manresa. A partir del tercer curs,
hi haurà també una unitat docent al
Campus de Manresa, coordinada
pel mateix degà. Serà, doncs, una
facultat que exercirà en dos campus.
El model econòmic dels estudis de
Medicina es caracteritza per un finançament privat, per tant, no consumirà recursos públics, i s’orientarà també a la captació d’estudiants
internacionals. Té un programa de
beques propi. n
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Veolia, empresa experta
en manteniment

Aposten per una
visió supramunicipal
d’espais industrials
veolia

Redacció

Redacció

Manresa

Manresa

nnn Veolia Serveis Catalunya pro-

nnn

porciona serveis d’enginyeria i
manteniment al sector industrial,
terciari i sanitari des de fa més de 30
anys. Pel que fa al sector sanitari, és
una empresa d’experts en el manteniment tècnic d’instal·lacions, en
especial les de zones especials com
les quirúrgiques, el manteniment
d’equips electromèdics, la millora de l’eficiència energètica i/ o la
gestió del cicle de l’aigua. Actualment comptem amb més de 40 organitzacions sanitàries catalanes
del sector públic i privat que han
dipositat la seva confiança, entre
les quals hi ha hospitals generals,
clíniques, centres d’especialització, centres d’atenció primària i sociosanitaris. Les solucions de Veolia per al sector sanitari s’orienten
a proporcionar un entorn segur als
pacients i usuaris dels edificis, en
les millors condicions d’higiene i
confort, allargant la vida útil dels
actius, optimitzant l’ús dels recur-

Façana de la Clínica Sant Josep Althaia

sos i procurant minimitzar el consum d’energia i l’impacte sobre el
medi ambient. Una de les nostres
principals referències és la Clínica
Sant Josep d’Althaia a Manresa. La
Clínica ofereix un servei integral i
de qualitat que concentra l’activitat mutual privada de la Fundació
Althaia. Des de l’any 2011 Veolia i
Clínica Sant Josep col·laboren en
els àmbits tècnics i energètics.
En l’àmbit tècnic, Veolia és responsable del manteniment de totes les

instal·lacions de la clínica, en el
marc d’un projecte flexible que s’ha
anat adaptant. Aquest compromís
s’ha renovat recentment per 3 anys
més, mostra de la confiança mútua
i de la satisfacció per la feina ben
feta. En l’àmbit energètic, Veolia i
Clínica Sant Josep, van col·laborar
durant 5 anys en un projecte singular que va permetre la modernització i actualització normativa de les
instal·lacions de generació de fred
i calor de la Clínica. n

El Montepio i Arag junts en
un nou i singular producte
Redacció
Manresa
nnn El Montepio de Conductors i
Arag han fet públic la creació i comercialització d’un nou producte
d’assistència en viatge que rep el
nom de Go Happy Card, que ofereix una àmplia cobertura personal
i sense anar vinculat a la matrícula
d’un vehicle. Aquesta acció s’emmarca en la nova etapa que ha emprès el Montepio d’oferir nous ser-

veis i productes. La nova proposta
cobreix qualsevol imprevist personal, des del quilòmetre 0 a quan ja
s’està de viatge. L’assistència s’ofereix per a tots els vehicles del titular de la pòlissa, així com si el desplaçament és a peu o en transport
públic. La cobertura de l’assistència
mèdica arriba fins als 30.000 euros,
en territori de l’Estat o a l’estranger,
i l’assistència mecànica preveu la
reparació del vehicle a la carretera
sempre que sigui possible. n

Empresaris i Administració
aposten per dotar d’una visió supramunicipal l’ordenació dels espais industrials. Així es va posar
de manifest a la trobada que van
mantenir 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,
el 17 de maig. L’acte va servir per
obrir el debat sobre una nova gestió
dels polígons industrials, amb l’objectiu de poder disposar d’espais
més atractius i eficients en l’àmbit
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 ha de substituir 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 manera 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 a cada cas concret per tal de fer viables les implantacions supramunicipals. n

La Cambra reuneix el
Comitè Executiu a la
presó de Lledoners
Redacció
Manresa
nnn El Comitè Executiu de la Cam-

bra de Manresa que se celebra un
cop al mes va sortir el mes passat
del seu àmbit habitual i es va reunir al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.
Es tractava d’aprofitar l’oportunitat de visitar les instal·lacions i
els tallers on es treballa per moltes empreses del territori. També
es tractava de mantenir contacte
amb el Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció (CIRE), que és l’empresa pública del Departament de
Justícia que té per objectiu donar

segones oportunitats a les persones privades de llibertat, a través
de la formació en oficis i el treball
productiu.
Hi ha una quarantena d’empreses
del territori que han ofert o bé ofereixen feina als interns a través dels
contractes especials que hi ha establerts per a aquests casos i a través
dels quals els interns contractats, a
part de formar-se, cobren i cotitzen
a la Seguretat Social. Tot plegat encaminat a facilitar la seva reinserció un cop complerta la condemna.
Formar part del col·lectiu d’interns
que treballen és una opció voluntària, però que ofereix els seus beneficis. n
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Dilluns, acte final del congrés
Talent+Empresa d'emprenedoria a
l'FP
Es coneixeran els projectes guanyadors d'aquesta edició, que rebran una
subvenció econòmica i acompanyament per portar-se a la pràctica
El congrés Talent+Empresa d'emprenedoria a la formació professional tancarà dilluns la seva
tercera edició amb l'acte de cloenda en què es coneixeran els projectes guanyadors. L'acte tindrà
lloc a la seu del departament d'Ensenyament a la Catalunya Central a les 6 de la tarda i hi
prendran part els alumnes participants, les empreses que han format part del jurat i representants
de les entitats impulsores, Cambra de Comerç de Manresa, Fundació Althaia i Departament
d'Ensenyament. Els projectes seleccionats, un total de 6, rebran suport tècnic especialitzat per
portar-se a la pràctica, així com una subvenció econòmica gentilesa de CaixaBank i la Patronal
Metal·lúrgica del Bages. Els alumnes premiats també podran disposar d'una beca d'estudis de
2.500 € a UManresa-FUB per gentilesa del Grup Taelus.
Talent+Empresa va preseleccionar 19 projectes d'alumnes dels instituts Guillem Catà i Lacetània i
de les escoles Joviat i Montserrat, que van defensar-los davant del jurat el passat dia 1 de juny.
D'aquests, se n'han escollit tres per cicles formatius de grau mitjà i tres per cicles formatius de
grau superior. Enguany han format part del jurat les empreses 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.
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,
amb 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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CE
Marcadors

VIGILARÀ QUE EL
FINAL DEL ROAMING
NO APUGI TARIFES



LA TENDÈNCIA

L’AVÍS
 La CE avisa que vigilarà

qualsevol tendència a
incrementar els preus nacionals
de serveis de telefonia mòbil
després de l'abolició el 15 de
juny dels sobrecostos per
utilitzar el mòbil en itinerància

L’ACCELERACIÓ
MULTIPLICA LES
EXPORTACIONS

LA INICIATIVA

 Les 17 start-up catalanes

que han participat en un
programa d'acceleració
d'empreses emergents de la
Generalitat han aconseguit
multiplicar per cinc les seves
exportacions

Datumize
ESCOLLIDA MILLOR
EMERGENT
FINANCERA

UNA COMMEMORACIÓ CENTENÀRIA El 9 d’abril del 1917, la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros obria la
seva primera oficina (la número 17 de la seva xarxa) a la capital del Bages, al número 11 del carrer del Born

CaixaBank celebrarà el dia 19 els cent
anys de la seva presència a Manresa

La vídua de Pau Casals pronunciarà una conferència en un acte institucional al teatre Kursaal

CAIXABANK

CARLES BLAYA MANRESA

CaixaBank commemorarà el
dilluns 19 de juny el centenari de
la seva presència a la capital del
Bages en un acte institucional al
teatre Kursaal. L’entitat (llavors
Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros) va obrir la seva primera oﬁcina a Manresa, la número 17 de la xarxa de l’entitat, el 9
d’abril del 1917. El primer punt
d’atenció al municipi es va situar
als baixos de la casa Gomis, al número 11 del carrer del Born.
L’acte de dilluns, el primer de la
commemoració del centenari,
tindrà la presència de Marta Casals Istomin, vídua de Pau Casals
i vicepresidenta cofundadora de
la Fundació Pau Casals, que enguany commemora el 140 aniversari del naixement de l'artista, que
pronunciarà el parlament «Pau
Casals. El compromís amb les
persones». L'acte, que presentarà
l'actuació musical de Mariona Camats (cello) i Yoko Suzuki (piano),
ﬁnalitzarà amb la interpretació
del Cant dels Ocells a càrrec de
l'Orfeó Manresà. La celebració
serà presidida per Jaume Masana,
director de la territorial Catalunya
de l’entitat (ubicada a l’ediﬁci Impuls de Manresa), i l’alcalde de la
ciutat, Valentí Junyent.
El calendari de la celebració es
completarà el 22 de novembre,
també al teatre Kursaal, amb un
concert amb reconeguts solistes,
l'Orquestra Simfònica del Vallès
dirigida per Salvador Brotons i la
participació de diverses corals locals. Junts interpretaran algunes
peces musicals de les bandes so-

La primera oficina de La Caixa a Manresa, al Born, en una imatge de l’any de la seva inauguració, el 1917

nores més conegudes del cinema
de Hollywood.
L’oﬁcina número 17, la primera
de Manresa, es va traslladar el
1924 a l’ediﬁci propi projectat per
l’arquitecte Enric Sagnier a la Muralla de Sant Domènec, 24, xamfrà
amb el carrer de Guimerà. El 1975
va obrir portes a l’emplaçament
actual del passeig de Pere III.
Cent anys després de l’obertura
del primer punt d’atenció, CaixaBank disposa avui a Manresa d’11
oﬁcines, i de 29 al Bages, en què
treballen 148 empleats. A més,
CaixaBank té a Manresa un centre
d’empreses i un centre de Banca

Privada.
L’entitat ha segmentat en els
darrers anys els seus negocis per
oferir un servei més especialitzat
als clients des de la xarxa d’oﬁcines, els centres d’empreses, centres de Banca Privada, centres
d’institucions i els serveis de banca online, entre d’altres. El 2014,
CaixaBank posa en marxa els programes CaixaNegocis i AgroBank,
una nova línia de negoci creada
per reforçar el creixement en el
sector agrari amb l’especialització
de prop de 880 oﬁcines a Espanya.
Enguany, CaixaBank ha transformat l’oﬁcina 17 en una del mo-

del Store, per reforçar el seu posicionament a la ciutat. CaixaBank
està estenent per tot el territori de
l’estat el nou model d’atenció personal, iniciat el 2013. El projecte
d'oﬁcines Store ha estat guardonat amb el Premi DEC al Millor
Projecte de Customer Journey
lliurat per l'Associació per al Desenvolupament de l'Experiència
de Client. La Store Passeig de Pere
III té una superfície aproximada
de 1.000 m2 útils,14 empleats i
gestiona més de 9.000 clients. CaixaBank va obrir el 26 d’abril una
segona oﬁcina Store a la Bonavista, al passeig de Pere III, 96.

 L’empresa Datumize, amb
seu a Viladecans, ha estat
escollida la millor emergent
financera a la final espanyola
de la competició
d'emprenedors BBVA Open
Talent, impulsada per BBVA

Talent+Empresa
celebrarà dilluns
l’acte ﬁnal de la
seva tercera
edició
REDACCIÓ MANRESA

El
concurs
manresà
Talent+Empresa per promoure
l’emprenedoria a la formació professional tancarà dilluns la seva
tercera edició amb l’acte de cloenda, en què es coneixeran els projectes guanyadors.
L’acte de cloenda del concurs
tindrà lloc a la seu del departament d’Ensenyament a la Catalunya Central, a la carretera de Vic
de Manresa, a les 6 de la tarda, i hi
prendran part els alumnes participants, les empreses que han format part del jurat i representants
de les entitats impulsores, Cambra de Comerç de Manresa, Fundació Althaia i departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Els projectes seleccionats, un
total de 6, rebran suport tècnic especialitzat per portar-se a la pràctica, així com una subvenció econòmica de CaixaBank i la Patronal
Metal·lúrgica del Bages. Els alumnes premiats també podran disposar d’una beca d’estudis de
2.500 euros a UManresa-FUB per
gentilesa del Grup Taelus.
Talent+Empresa va preseleccionar 19 projectes d’alumnes
dels instituts Guillem Catà i Lacetània i de les escoles Joviat i Montserrat, que van defensar-los davant del jurat el dia 1 de juny.
D’aquests, se n’han escollit tres
per cicles formatius de grau mitjà
i tres per cicles formatius de grau
superior.
Enguany han format part del
jurat les empreses 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.

