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AIJEC, Cambra, UManresa-FUB i
PIMEC impulsen l'excel·lència de
directius
Posaran en marxa el mes de setembre el Programa de Gestió i Desenvolupament
Empresarial per afavorir el desenvolupament dels directius
La Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, AIJEC Catalunya Central i
UManresa-FUB posaran en marxa el mes de setembre el Programa de Gestió i Desenvolupament
Empresarial, una iniciativa que té com a objectiu que empresaris, directius, comandaments,
autònoms i professionals en general del Bages i la Catalunya Central puguin disposin de recursos
formatius a mida per avançar en l'excel·lència.
El programa es presentarà el proper dimarts, 4 de juliol, en un acte que tindrà lloc a les
instal·lacions de la FUB2 a dos quarts de sis de la tarda. L'acte inclourà la signatura d'un conveni
entre totes les entitats i institucions vinculades al projecte i una classe magistral oberta al públic
en general titulada Influència per al lideratge que pronunciarà Xavier Pirla, director de Talent
Institut.
El Programa de Gestió i Desenvolupament Empresarial serà complementari de la formació que
imparteixen habitualment les entitats i institucions que lideren el projecte. Els continguts es
dissenyaran partint de les necessitats formatives de l'entorn econòmic i empresarial del territori,
així com tenint en compte les necessitats i inquietuds del sector. L'objectiu és que tots els
professionals que hi participin actualitzin i adaptin els seus coneixements, que aprenguin a tenir
una visió global i estratègica per fer front a noves realitats i tendències, que sàpiguen gestionar la
proximitat i vetllar per la direcció, la gestió i el lideratge dels equips, i, finalment, que impulsin
l'eficàcia i l'eficiència en la gestió.
Les propostes formatives es programaran quadrimestralment i es concretaran en seminaris
presencials a càrrec d'experts i en activitats i dinàmiques participatives que fomentin l'intercanvi de
coneixements i experiències professionals. La formació es desenvoluparà en sessions de mitja
jornada intensives i es durà a terme a les instal·lacions d'UManresa-FUB. Les programació per al
primer semestre inclou sessions sobre lideratge i habilitats per a la negociació amb Insights
Discovery, habilitats i eines per dirigir i liderar persones amb èxit, aprendre a negociar de manera
efectiva i identitat digital.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/68661/aijec/cambra/umanresa-fub/pimec/impulsen/excellencia/directius
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La Cambra celebra que s'hagi
acabat amb la incertesa a l'entorn
de la mineria
La resolució del TSJC "garanteix que el projecte per reduir el runam podrà executarse de manera ordenada i amb garanties"
La Cambra de Comerç de Manresa celebrala resolució feta pública que permet a ICL continuar
abocant al Cogulló durant almenys un any més. La Cambra considera que d'aquesta manera es
garanteix la no interrupció de l'activitat a Sallent mentre es completa l'execució de les inversions a
Súria, i que el projecte previst per l'empresa per reduir el runam del Cogulló s'executarà d'una
manera ordenada i amb les suficients garanties.
La Cambra celebra la rapidesa de la justícia i que s'hagi trobat prou arguments per avalar les
propostes d'ICL. Amb aquesta decisió, es posa fi a la incertesa generada els darrers mesos
respecte el futur de la mineria al Bages, un aspecte que ha de repercutir positivament en el
conjunt de l'economia de la comarca.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/68654/cambra/celebra/hagi/acabat/amb/incertesa/entorn/mineria
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TEMA DEL DIA
EL FUTUR DE LA MINERIA AL BAGES Després de setmanes d’incertesa, el jutge va decidir finalment ahir, dia del termini per acabar els
abocaments al Cogulló, que l’empresa que explota les mines de Sallent i Súria pot continuar abocant al runam probablement fins al 2019

ICL obté el permís per abocar al Cogulló
un any més, prorrogable ﬁns al 2019

L’empresa assegura que dilluns començarà a aplicar les mesures per compensar la continuïtat dels abocaments al runam
SALVADOR REDÓ

Carles Blaya
MANRESA

REACCIONS
El litigi de l’Associació de Veïns
de la Rampinya contra Iberpotash
(ﬁlial d’ICL), que tenia amb l’ai al
cor tant a l’empresa com als seus
treballadors directes i indirectes,
ja té, de moment, una solució. El
jutge de la secció tercera de la sala
contenciosa del TSJC va resoldre
ahir, en una decisió insòlita per la
seva rapidesa, que l’empresa minera pot continuar abocant un
any més al Cogulló, període que
es podrà allargar ﬁns al 30 de juny
del 2019 si s’avalua que les mesures aplicades per l’empresa d’aquí
a 12 mesos dóna els resultats
pal·liatius esperats.
L’acte judicial entén que l’incident d’execució de sentència presentat per l’empresa (per evitar el
fatídic termini que s’esgotava ahir
per aturar els seus abocaments al
Cogulló) té «fonament suﬁcient»,
i situa el raonament jurídic en un
context de «circumstàncies extraordinàries i excepcionals». L’escrit del jutge Manuel Táboas
s’adreça a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central de la
Generalitat i li retreu que no preveiés ja en el seu moment que poguessin donar-se «supòsits extraordinaris i excepcionals atesa
la magnitud del cas» per donar
més marge a l’empresa en cas que
no s’arribés a temps al 30 de juny
amb els deures fets. Això vol dir,
amb la rampa de Cabanasses acabada, obra que permetrà, un cop
estigui enllestida, fer el trasllat de
la producció de Sallent a Súria, i el
retard de la qual ha impedit,
al·lega l’empresa, complir amb el
termini acordat de cessar els abocaments el 30 d’aquest mes de
juny.
En aquestes circumstàncies, el

No hi havia
alternativa, ja
que la moratòria ens
permet anar cap a la
mineria sostenible»
CARLES ALEMAN
CONSELLER DELEGAT D’IBERPOTASH

Vista general del runam salí del Cogulló, ahir

jutge atorga una pròrroga ﬁns al
30 de juny del 2018 per continuar
els abocaments i deixa oberta la
possibilitat d’atorgar una nova
pròrroga d’un any més. A més, demana a la Comissió d’Urbanisme
que ﬁxi la reducció del límit d’alçada del Cogulló a 515 metres (ara
estava ﬁxat en 538), ja que Iberpotash assegura que en aquest període extra, en què abocarà 1,6
milions de tones més al runam,
l’alçada de la muntanya creixerà
poc més d’un metre des dels 513,8
que mesura actualment. El magistrat també dóna el vistiplau a
«adoptar mesures de control» sobre el compliment dels compromisos adquirits per Iberpotash
per continuar abocant de manera
parcial, com són el trasllat de sal a
Súria, l’increment del triatge del
residu a l’interior de la mina o
l’optimització del col·lector. A
més, l’empresa ja ha iniciat els
permisos per construir una planta
de sal a Sallent.

El jutge insisteix que trimestralment s’hauria d’avaluar l’evolució
del pla de l’empresa, la qual proposa crear una comissió tècnica
en què tinguin veu la Generalitat,
els ajuntaments de Sallent i Súria,
l’empresa, el comitè i també una
representació de l’assemblea de la
Rampinya. El magistrat accepta
també l’aval proposat per Iberpotash, de 3,9 milions d’euros.
El conseller delegat d’Iberpotash, Carles Aleman, expressava
ahir la seva satisfacció per la decisió judicial i assegurava que «no
hi havia alternativa, ja que ens
permet anar on volem: cap a la
mineria sostenible». Aleman insistia que l’empresa farà el que ha
proposat. «Hem adoptat compromisos, i els complirem», deia ahir
a aquest diari Aleman, que avançava que aquest dilluns ja començarà el trasllat en camions de
2.200 tones diàries de sal a Súria i
l’increment del triatge a l’interior
de la mina, «que ja hem estat tre-

ballant les últimes setmanes».
Aleman aﬁrma que l’empresa començarà l’1 de juliol del 2019 a
treure sal de la Botjosa, ja que es
preveu que l’1 de febrer d’aquell
any ja estigui operativa la rampa
de Cabanasses. El conseller delegat aﬁrma que no hi ha res que faci
preveure que puguin produir-se
nous retards en aquesta obra.
«Quan comences una obra de
cinc quilòmetres tens molts riscos
al davant; a mesura que avances
es minimitzen, i ja som molt endavant», diu Aleman.
La representació legal de l’associació de la Rampinya va declinar parlar ahir amb aquest diari,
però va dir a l’ACN que considera
la moratòria «incongruent» i
«sense encaix legal». La decisió judicial és susceptible de recurs de
reposició-súplica davant de la
mateixa secció judicial, i l’advocat
de l’associació, Climent Fernández, ja va avisar dijous que estudiaria utilitzar aquesta opció.

La decisió
judicial ens
genera molta
preocupació perquè
deixa en l’aire les
garanties de
compliment de les
promeses de
l’empresa minera»
CLIMENT FERNÁNDEZ
ADVOCAT DE L’AV DE LA RAMPINYA

La moratòria és
una nova
claudicació dels
poders públics davant
de l’empresa»
COMUNICAT DE LA CUP

Es posa fi a la
incertesa
generada els darrers
mesos respecte al
futur de la mineria al
Bages»
COMUNICAT DE LA CAMBRA
DE MANRESA
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ECONOMIA
LA TENDÈNCIA

L’ACORD
 CaixaBank ha signat un acord

CaixaBank

Marcadors

NOU PROVEÏDOR DE
SERVEIS FINANCERS
DE MEDIAMARKT

amb MediaMarkt per convertirse en el seu nou proveïdor de
serveis financers. L'acord va
entrar en vigor el passat 1 de
juliol i s'aplica en els 81
establiments físics a Espanya

9,3%
ES MANTÉ LA TAXA
D’ATUR DE
L’EUROZONA EL MAIG

EL SECTOR
 El preu de l'habitatge a

 La taxa d'atur de l'eurozona

es va mantenir en el 9,3 % el
maig, la més baixa des del
març del 2009, mentre que a
Espanya va anotar la segona
principal caiguda interanual de
tota la UE, segons Eurostat

Habitatge
PUJA EL 2,8% EL
PREU A CATALUNYA
AL SEGON TRIMESTRE

ELS COMPTES DE L’ESTAT Segons les estimacions d’Hisenda, el 2018 i el 2019 l'Administració central tindrà un
dèficit del 0,7% i del 0,3%, respectivament, mentre que el de les comunitats autònomes se situarà en el 0,3% i el 0,0 %

El govern apuja l’1,3% el sostre de despesa
del 2018 i estudia com abaixar l’IRPF
L’executiu de Mariano Rajoy eleva tres dècimes la previsió de creixement per a aquest any, fins al 3%
SERGIO BARRENECHEA/EFE

PSOE ja ha anunciat que no donarà suport al sostre de despesa
perquè retalla l'Estat de Benestar.
Amb aquest PSOE, va assenyalar
Montoro, «coincidirem el mínim», però «per la nostra part no
quedarà».
L'Acord sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute
públic que van acompanyar al
sostre de despesa del 2017 va ser
aprovat amb els vots a favor de PP,
PSOE, Ciutadans, PNB i CC, i els
vots en contra de Units Podem-A
Comú Podem-en Marea, ERC i
PDeCat, mentre que el diputat de
Nova Canàries, Pedro Quevedo,
es va abstenir.

EFE MADRID

El govern central va aprovar
ahir el sostre de despesa de 2018,
que apuja l’1,3% i suma 119.834
milions d'euros, alhora que el ministre d'Hisenda i Funció Pública,
Cristóbal Montoro, va reconèixer
que estudia com abaixar l'IRPF i
es mostra convençut que hi haurà
acord amb Ciutadans en aquest
terreny.
Montoro va presentar ahir
l'Acord sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute
públic per al 2018-2020 i el límit
de despesa no ﬁnancer del 2018
que s'incrementa en 1.497 milions d'euros respecte al del 2017.
Això permetrà que la despesa ministerial ascendeixi a uns 35.000
milions l'any que ve. Es tracta
d'una apujada «moderada», va
assenyalar el ministre, que permetrà que l'economia segueixi
creixent i creant ocupació i ajudarà Espanya a sortir del procediment de dèﬁcit excessiu el 2018.
Al costat del límit de despesa no
ﬁnancera el govern també ha
aprovat el camí de consolidació
ﬁscal per al proper trienni, que
manté els objectius de dèﬁcit del
conjunt de les administracions
públiques en el 2,2 % per al 2018,
l'1,3 % per al 2019 i el 0,5 % per al
2020.
Segons les estimacions del ministeri d'Hisenda, el 2018 i el 2019
l'Administració central tindrà un
dèﬁcit del 0,7 % i del 0,3 %, respectivament, mentre que el de les comunitats autònomes se situarà en
el 0,3 % i el 0,0 %, i les entitats locals tindran equilibri des del

El ministre Cristóbal Montoro, durant la seva compareixença d’ahir

2018-2020. El dèﬁcit de la Seguretat Social es reduirà ﬁns a l’1,2 %
al 2018 i l'1% al 2019, per situar-se
al 0,5 % al 2020.
D'altra banda, l'Executiu ha decidit ﬂexibilitzar la regla de despesa que l'ha situat en el 2,4 % per al
2018, en el 2,7 % per al 2019 i en el
2,8 % per al 2020. Quant al deute
públic, l'any que se situarà en el
97,6 % i en el 95,4 % i el 92,5 % per
a 2019 i 2020.
El govern de Mariano Rajoy negocia ja amb els grups parlamentaris el suport als objectius de dèﬁcit i de deute que acompanyen
el sostre de despesa i que seran

debatuts i votats la setmana que
ve al ple del Congrés.
El ministeri d'Hisenda analitza
com abaixar els impostos, tal com
exigeix Ciutadans per poder votar
a favor d'aquest pla. Montoro conﬁa que en els pròxims dies es pugui arribar a un acord amb la formació taronja per reformar i baixar l'IRPF i el secretari general de
Ciutadans, José Manuel Villegas,
el va advertir ahir que és «innegociable» una abaixada d'aquest impost l’any 2018.
El ministre també es va mostrar
disposat a reunir-se amb la resta
de formacions malgrat que el

Millora macroeconòmica
El Consell de Ministres també ha
millorat l'últim quadre macroeconòmic del govern, en elevar tres
dècimes la previsió de creixement
per a aquest any (al 3 %) i la de
creació d'ocupació (al 2,8 %), i en
abaixar una dècima la taxa d'atur,
ﬁns al 17,4 % de mitjana anual i el
16,5 % en termes d'Enquesta de
Població Activa (EPA).
La millora de les previsions
s'estén a la resta del període, amb
creixements del PIB del 2,6 % al
2018, el 2,5 % al 2019 i el 2,4 % al
2020, xifres que es traduiran íntegrament en creació d'ocupació, el
que afavorirà un descens progressiu de la taxa d'atur ﬁns a una mitjana del 11,8 % al 2020.
El càlcul del govern de Mariano
Rajoy és que es generin 500.000
llocs de treball a l'any, el que permetrà tancar el 2020 amb 20,5 milions d'ocupats.

Les matriculacions de turismes a Catalunya creixen
el 8,9% durant el primer semestre d’enguany
ACN BARCELONA

Les matriculacions de turismes
a Catalunya es va incrementar el
8,9 % durant el primer semestre
en relació al període comprès entre gener i juny del 2016, segons
dades publicades per Anfac. Així,
durant la primera meitat d'aquest
2017, es van comercialitzar 97.455
unitats, el que representa el
14,6 % del total a l'Estat. Pel que fa

al mes de juny, les vendes de turismes es van incrementar el
10,3 % respecte al mateix mes del
2016, ﬁns als19.248 turismes, que
també suposa una quota del
14,6 % estatal.
Anfac ha alertat, però, que
aquests augments s'han produït
gràcies a les matriculacions de vehicles d'empreses i de lloguer,
però no de particulars, que tan

sols van pujar el 2,4 %, quasi una
tercera part menys del ritme general assolit pel mercat.
El juny es van matricular
131.979 turismes a l'Estat, fet que
suposa un augment del 6,5 % durant el mateix període de l'any
passat. El creixement de matriculacions per part de les empreses
(+23,5 %) ha estat el que més ha
impulsat el mercat per assolir el

percentatge positiu obtingut. En
el primer semestre, el mercat de
turismes va registrar 667.494 matriculacions, el 7,1 % més en referència al període gener-juny del
2016. Seguint la tendència del
juny, les matriculacions de les
empreses i les de lloguer han fet
pujar els registres de creixement,
mentre que els particulars només
ho van fer en el 2,4 %.

Catalunya puja el 2,8 % en el
segon trimestre del 2017,
segons Fotocasa. Així, segons el
darrer estudi, el preu mitjà de
l'habitatge se situa al juny en
2.222 euros el metre quadrat

EMI farà
formació per
accedir a llocs
de treball de
Balearia
REDACCIÓ MANRESA

Fundació EMI-Manresa i Balearia Eurolíneas Marítimas, SA,
amb la participació de Fundació
Balearia (Escola de l'Empresa Baleària), han signat un conveni de
col·laboració en l’àmbit formatiu
i d’intermediació laboral pel qual
les dues entitats col·laboraran en
l'execució d'un projecte de formació professionalitzadora i de capacitació tècnica en l'àmbit marítim amb l'objectiu que els participants puguin accedir a ofertes laborals de Baleària.
Amb aquesta ﬁnalitat, segons
han explicat fonts de l’empresa
manresana en un comunicat,
«s'alinearan, en tot allò que sigui
possible, les propostes formatives
en aquest àmbit desenvolupades
per la Fundació EMI-Manresa i les
necessitats de llocs de treball manifestades per Baleària». L’objecitu és «aconseguir que els processos formatius tinguin a la seva ﬁnalització un impacte directe pel
que fa a ocupabilitat dels participants en les accions formatives
proposades».

L’ICF explica
a Manresa
les seves ofertes
de ﬁnançament
REDACCIÓ MANRESA

L’Institut Català de Finances
(ICF) organitza a la seu del CTM
l’11 de juliol a partir de les 9.30h
una jornada per presentar a la Catalunya Central la seva oferta de
ﬁnançament a les empreses i als
emprenedors del territori. Segons
fonts de l’ICF, aquesta convocatòria s’hafet extensiva al conjunt del
teixit empresarial de la Catalunya
Central «per donar a tothom
l’oportunitat de conèixer l’oferta
de ﬁnançament que presenta
l’ICF». La jornada l’inauguraran
Valentí Junyent, alcalde de Manresa, Laura Vilagrà, delegada del
Govern, Pere Casals, president de
la Cambra de Comerç de Manresa, i Josep Ramon Sanromà, conseller delegat de l'ICF. Posteriorment, la directora general d'Inversions Creditícies de l'ICF, Anna Àlvarez, presentarà les diferents línies de ﬁnançament de l'entitat. A
més, les manresanes Inoxtop i
Fundació IBAM explicaran el seu
projecte i el seu cas pràctic.
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El Programa de Gestió i
Desenvolupament Empresarial
dona el tret de sortida

Aspecte de la sala d'actes de la FUB2 durant la lliçó magistral | UManresa

A un bon líder empresarial li han d'agradar les persones, ha de tenir alta l'autoestima per no veure
en els altres una amenaça, ha de saber generar confiança, saber comunicar-se i escoltar i ser
generós per ajudar el seu equip a créixer professionalment i personalment. Aquestes són algunes
de les característiques que defineixen els líders carismàtics exposades per Xavier Pirla, enginyer
especialitzat en cursos de comunicació empresarial, durant la classe magistral que va oferir
aquest dimarts a UManresa en el marc de la presentació del Programa de Gestió i
Desenvolupament Empresarial, una iniciativa formativa conjunta d'AIJEC Catalunya Central,
Cambra de Comerç de Manresa, UManresa-FUB i PIMEC Catalunya Central que es posarà en
marxa el proper mes de setembre.
El Programa de Gestió i Desenvolupament Empresarial (PGDE) neix amb la voluntat de donar
resposta a necessitats formatives molt concretes i puntuals de directius, emprenedors i autònoms
de petites i mitjanes empreses del territori. Per això, el programa s'ha dissenyat amb la voluntat
d'oferir a aquest col·lectiu sessions formatives breus i molt pràctiques, que siguin de gran
aplicabilitat en el dia a dia d'aquests professionals. El PGDE s'iniciarà amb una oferta de quatre
cursos que s'impartiran entre els mesos de setembre i desembre sobre lideratge i habilitats per a
la negociació, habilitats i eines per dirigir i liderar persones, negociació efectiva i identitat digital.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/68766/programa/gestio/desenvolupament/empresarial/dona/tret/sortida
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Un informe confirma l'escassedat
de sòl industrial de grans
dimensions al Bages
La comarca disposa de 911 hectàrees de sòl industrial, un 75% de les quals ja
estan ocupades

Polígon Industrial de Salelles | AjSSG

El Consell Comarcal del Bages ha presentat l'informe Sòl industrial i grans parcel·les al Bages
2017, que fa una radiografia de les possibilitats de trobar grans parcel·les no edificades
disponibles al conjunt de polígons d'activitat econòmica de la comarca. La Cambra de Comerç de
Manresa i altres entitats socioeconòmiques de la comarca han manifestat diverses vegades la
inquietud de no poder donar resposta a la demanda de parcel·les de grans dimensions.
Actualment, el Bages disposa de 911 hectàrees de sòl industrial, un 75% de les quals ja estan
ocupades. El sòl industrial disponible no edificat ascendeix a 105,6 hectàrees i les grans extensions
de sòl industrial es concentren actualment a Sant Fruitós de Bages (polígons Carretera de Berga i El
Grau), Sallent (polígons Pla del Mas i Plans de la Sala LogisBages), Manresa (Els Comptals II),
Avinyó (El Soler), Navarcles (Solervicens) i Artés (Santa Maria d'Artés ampliació II).
Un dels aspectes que destaca l'informe és l'escassetat de parcel·les de grans dimensions que
s'estan comercialitzant actualment als polígons existents i la necessitat de revisar amb major
profunditat parcel·les grans que no es comercialitzen actualment i podrien augmentar
significativament l'oferta de la comarca.
L'estudi també considera la possibilitat que l'emplaçament de possibles noves instal·lacions
empresarials industrials pugui efectuar-se no només en solars ja edificats sinó també en sòls
industrials previstos per desenvolupar, en casos en què la necessitat de l'empresa no sigui
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/68812/informe/confirma/escassedat/sol/industrial/grans/dimensions/al/bages
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immediata i aquesta pugui esperar el temps necessari per tirar endavant la urbanització d'un nou
sector. En aquest cas, les opcions a la comarca són més elevades ja que hi ha 346,3 noves
hectàrees previstes per desenvolupar i, alhora, en tractar-se de nous desenvolupaments, podrien
adaptar-se molt millor a les necessitats específiques de l'empresa sol·licitant.
Les dades de l'informe s'han extret del portal comarcal de polígons i empreses del Bageson hi ha
el cens comarcal de naus i terrenys en venda o lloguer de la comarca que es va actualitzant
permanentment des de l'any 2010 per facilitar la cerca de sòl i sostre industrial i facilitar el
contacte amb els diferents intermediaris en la venda/lloguer dels diferents espais disponibles per
ocupar.
L'informe avalua potencials solars i terrenys disponibles a la comarca amb l'objectiu de tenir una
relació ordenada d'opcions davant d'una eventual demanda de sòl industrial sense edificar de grans
dimensions (més de 0,25 hectàrees/25.000 m2 ).
El cens de naus comercialitzades s'ha sobreposat a la informació de parcel·les no edificades
d'acord amb la informació cadastral. Així, no només s'han tingut en compte les parcel·les que
actualment s'estan comercialitzant sinó totes les parcel·les potencialment disponibles a cadascun
dels polígons de la comarca.
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LA TENDÈNCIA

LA COMPANYIA

Renfe
Marcadors

61,9 MILIONS DE
PASSATGERS, A
RODALIES

 Renfe ha transportat 61,97

milions de passatgers en el
servei de Rodalies de Barcelona
des del gener al juny, una xifra
el 7% superior a la que es va
aconseguir durant el primer
semestre del 2016

EL CTESC PREVEU UN
CREIXEMENT DEL
2,9% ENGUANY

EL BANC
 El Banc de Desenvolupament

 El Consell de Treball

Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC) preveu que l'economia
catalana creixi el 2,9% el 2017,
segons els resultats obtinguts
en la Memòria Socioeconòmica
i Laboral de Catalunya.

MicroBank
EL CEB LI CONCEDEIX
UN PRÉSTEC DE 100
MILIONS D’EUROS

RADIOGRAFIA DEL SÒL INDUSTRIAL BAGENC Els polígons existents ocupen 1.440,9 hectàrees, de les quals 911 es
destinen a parcel·les de sòl industrial. D’aquestes, el 74,7% ja estan ocupades

Els polígons del Bages han perdut
504 empreses des de l’any 2012

El 2016 el nombre de treballadors havia crescut en un miler, però es manté lluny de la dada de fa cinc anys
ARXIU/SALVADOR REDÓ

REDACCIÓ MANRESA

Els polígons d’activitat econòmica del Bages han perdut 504
empreses en el període comprès
entre l’1 de gener del 2012 i l’1 de
gener del 2017, segons l'informe
Sòl industrial i grans parcel·les al
Bages 2017, que elabora el Consell
Comarcal del Bages. El nombre de
treballadors als polígons també
s’ha reduït de 3.602, tot i que en els
últims dotze mesos estudiats s’havia experimentat un augment de
1.107 empleats. Segons l’estudi,
en l’últim exercici s’estaria recuperant l’activitat als polígons després de la crisi econòmica i del
mercat de treball.
L’estudi del Consell Comarcal
fa una radiograﬁa de les possibilitats de trobar grans parcel·les no
ediﬁcades disponibles al conjunt
de polígons d'activitat econòmica
de la comarca. La Cambra de Comerç de Manresa i altres entitats
socioeconòmiques de la comarca
han manifestat diverses vegades
la seva inquietud per no poder donar resposta a la demanda de parcel·les de grans dimensions.
L’estudi aﬁrma que actualment
a la comarca els polígons d’activitat econòmica existents ocupen
1.440,9 hectàrees, de les quals 911
hectàrees es destinen a parcel·les
de sòl industrial. D’aquestes, el
74,7% ja estan ocupades. El sòl industrial disponible no ediﬁcat ascendeix a 105,6 hectàrees (més
15,2 hectàrees ja ediﬁcades), i les
grans extensions de sòl industrial
es concentren actualment a Sant
Fruitós de Bages (polígons Carretera de Berga i El Grau), Sallent

Vista general del polígon de Bufalvent de Manresa.

(polígons Pla del Mas i Plans de la
Sala LogisBages), Manresa (Els
Comtals II), Avinyó (El Soler), Navarcles (Solervicens) i Artés (Santa Maria d'Artés ampliació II).
Un dels aspectes que destaca
l'informe és l'escassetat de
parcel·les de grans dimensions
que es comercialitzen als polígons i la necessitat de revisar amb
profunditat parcel·les grans que
no es comercialitzen actualment
i podrien augmentar signiﬁcativament l'oferta de la comarca.
L'estudi també considera la
possibilitat que l'emplaçament de
possibles noves instal·lacions empresarials industrials pugui efectuar-se no només en solars ja ediﬁcats sinó també en sòls industrials previstos per desenvolupar,

en casos en què la necessitat de
l'empresa no sigui immediata i
aquesta pugui esperar el temps
necessari per tirar endavant la urbanització d'un nou sector. En
aquest cas, les opcions a la comarca són més elevades ja que hi ha
346,3 noves hectàrees previstes
per desenvolupar i, alhora, en
tractar-se de nous desenvolupaments, podrien adaptar-se molt
millor a les necessitats especíﬁques de l'empresa sol·licitant.
Les dades s'han extret del portal http://poligonsbages.cat/venda-lloguer, on hi ha el cens comarcal de naus i terrenys en venda o
lloguer de la comarca que es va actualitzant permanentment des de
l'any 2010 per facilitar la cerca de
sòl i sostre industrial i facilitar el

contacte amb els diferents intermediaris en la venda i lloguer dels
diferents espais disponibles per
ocupar.
L'informe avalua potencials solars i terrenys disponibles a la comarca amb l'objectiu de tenir una
relació ordenada d'opcions davant d'una eventual demanda de
sòl industrial sense ediﬁcar de
grans dimensions (més de 0,25
hectàrees/25.000 m2 ).
El cens de naus comercialitzades s'ha sobreposat a la informació de parcel·les no ediﬁcades
d'acord amb la informació cadastral. Així, no només s'han tingut
en compte les parcel·les que s'estan comercialitzant, sinó totes les
parcel·les potencialment disponibles a cadascun dels polígons.

del Consell d'Europa (CEB) ha
concedit a MicroBank un
préstec de 100 milions per
facilitar finançament a
microempreses i professionals
autònoms

Share Coworking
celebra la seva festa
d’estiu amb setanta
convidats
REDACCIÓ MANRESA

L’espai Share Coworking de
Manresa va celebrar dijous la 2a
Festa Afterwork d’estiu. Una setantena de convidats van assistir
a l’esdeveniment de l’espai situat
a la carretera de Cardona. Coworkers, participants i ponents dels
diferents cursos, tallers i xerrades
que s’han anat organitzant durant
tot el curs es van trobar per compartir una estona lúdica. La part
gastronòmica de la vetllada va
anar a càrrec de la cervesa artesana La Pirata i Pastateca, mentre
que Silenci Manresa es va encar
regar de la música. Share Coworking arriba aquest estiu al primer
any i mig de trajectòria. L’espai
aplega 16 professionals actius que
representen diferents empreses.
Les instal·lacions poden acollir i
donar servei ﬁns a 42 unitats de
treball al mateix temps.

La venda de motos
cau més del 10%
a Catalunya el
primer semestre
EFE BARCELONA

Les matriculacions de motocicletes han caigut el 10,7% a Catalunya el primer semestre de l'any,
ﬁns a un total de 18.433 unitats,
segons dades d'Anesdor, l'Associació Nacional d'Empreses del
Sector Dues Rodes. El descens a
Catalunya és superior al del conjunt de l'Estat, que acumula una
caiguda del 7,8% en aquest període, encara que tot i així manté el
seu lideratge en quota de mercat
a tot l’estat, amb el 27% de les vendes totals. El segment de les motocicletes és el de més pes del sector, amb un volum de vendes del
85%.
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L'ICF presentarà a Manresa la seva
oferta de finançament per al teixit
empresarial
El proper 11 de juliol, l'entitat financera pública catalana organitza una jornada
al Centre Tecnològic de Manresa (CTM)
El proper 11 de juliol, a les 9:30 h. al Centre Tecnològic de Manresa (CTM), l'Institut Català de
Finances (ICF), en col·laboració amb la Delegació del Govern a la Catalunya Central i l'Ajuntament
de Manresa, han organitzat una jornada per presentar al teixit empresarial de la Catalunya
Central l'oferta de productes i instruments financers de l'ICF per a les empreses.
La jornada la inauguraran Valentí Junyent, alcalde de Manresa, Laura Vilagrà, delegada del
Govern, Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa i Josep Ramon Sanromà,
conseller delegat de l'ICF,
Posteriorment, la directora general d'Inversions Creditícies de l'ICF, Anna Àlvarez, presentarà les
diferents línies de finançament de l'entitat, entre les que destaquen les línies de finançament per a la
indústria, el sector agroalimentari o l'economia social i cooperativa, entre d'altres.
En el marc de la sessió, les manresanes INOXTOP i Fundació IBAM explicaran el seu projecte i el
seu cas pràctic alhora d'accedir al finançament de l'ICF.
Un cop finalitzada la sessió informativa, a partir de les 11 h. l'àrea comercial de l'ICF atendrà
individualment a totes les empreses que ho sol·licitin, per analitzar conjuntament les seves
necessitats de finançament.
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