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El programa d'ocupació juvenil de la
Cambra formarà soldadors per a la
indústria
El nou curs, organitzat conjuntament amb l'Institut Lacetània i el Centre de
Formació Pràctica, es farà entre el 16 d'octubre i el 28 de novembre
El programa PICE d'ocupació juvenil de la Cambra de Comerç de Manresa formarà joves per
treballar com a soldadors en empreses industrials de la comarca. Es tracta d'un perfil
professional amb una alta demanda, fet que fa preveure uns bons índexs d'inserció laboral. El curs
s'iniciarà el dia 16 d'octubre i s'acabarà el 28 de novembre. En total seran 155 hores de formació en
horari de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia.
La inscripció al curs és gratuïta i els participants, a més, podran beneficiar-se d'una beca de 93 €.
També entraran a formar part d'una borsa de treball que es posarà a disposició de totes les
empreses del territori que necessitin incorporar nous professionals. Fins a finals d'any la Cambra
ofereix un ajut a les empreses de fins a 4.950 € per cada contracte fet a alumnes del programa
PICE.
El curs es farà a les instal·lacions de l'Institut Lacetània de Manresa i del Centre de Formació Pràctica
al Palau Firal, que disposen dels equipaments necessaris perquè s'hi desenvolupi la part més
pràctica de la formació. A més, el programa també inclou formació bàsica en ocupabilitat i habilitats
socials.
Per a més informació, cal posar-se en contacte amb la Cambra al telèfon 93 872 42 22 (Josep M.
Monge) o al correu electrònicjmonge@cambramanresa.org.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/70468/programa/ocupacio/juvenil/cambra/formara/soldadors/industria
Pàgina 1 de 1
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ECONOMIA
LA TENDÈNCIA

LA XIFRA

41.900
Marcadors

LA BALANÇA PER
COMPTE CORRENT
DE LA UE, POSITIVA

 La balança per compte

corrent de la UE, que reflecteix
els ingressos i pagaments per
intercanvis amb l'exterior, va
ser positiva en el segon
trimestre, amb un superàvit de
41.900 milions d'euros

1,8%
BAIXA L’ÍNDEX
DE VENDES A LES
GRANS SUPERFÍCIES

EL SECTOR

 L’índex de vendes en les

grans superfícies catalanes a
preus corrents va baixar l'1,8%
durant el mes d’agost passat,
respecte al mateix mes de
l'any anterior, segons dades de
l'Idescat

Comerç
EL COMERÇ AL
DETALL CAU EL 0,5%
A L’EUROZONA

ELS EFECTES DEL PROCÉS  La possibilitat que el Parlament aprovi una DUI genera inquietud en les grans
empreses pels efectes que podria tenir sobre el seu negoci i per a l'economia catalana i espanyola

L’augment de la tensió política dispara
la inquietud empresarial a Catalunya
L’anunci de la imminent declaració d’independència encén les alarmes en bancs i grans empreses
J.L.CEREIJIDO/EFE

EFE BARCELONA

L'augment de la tensió política
a Catalunya ha fet disparar la
preocupació empresarial. Encara
que les grans empreses amb seu a
Catalunya són reticents a parlar
en públic sobre la dinàmica política, fonts empresarials admeten
en privat la seva profunda preocupació, en especial per la falta de
diàleg entre el govern central i la
Generalitat. Si bé les grans companyies no conceben encara com
un escenari real la possibilitat
d'una Catalunya independent, la
simple possibilitat que el Parlament declari la independència de
forma unilateral genera inquietud
pels efectes econòmics que podria tenir per a l'economia catalana i espanyola i sobre el seu negoci. Això no obstant, un responsable ﬁnancer d'una empresa catalana, que demana l'anonimat, ha
explicat a Efe que té coneixement
que força empreses catalanes, de
tota mena de sectors, des del ﬁnancer ﬁns a l'energètic o les assegurances, tenen plans de contingència davant la hipòtesi d'una
Catalunya independent.
El Cercle d'Economia va expressar ahir la seva «màxima
preocupació» davant la possibilitat que es declari la independència unilateral a Catalunya. Dimarts va transcendir també que
CaixaBank havia remès una nota
interna als seus empleats en què
els recordava que «és important
comunicar proactivament» als
seus clients el seu compromís en
la defensa dels seus interessos,
que «guiarà les decisions futures
que, en cas de caldre, hagin de

CaixaBank i Sabadell
perden prop de
3.000 milions
 Banc Sabadell i CaixaBank han perdut en conjunt
gairebé 3.000 milions en
borsa en només tres dies,
afectats per la tensió a Catalunya. En la sessió borsària
d’ahir, el Sabadell va caure
el 5,96% en la seva jornada
més baixista des del 22 de
juliol del 2016, quan va presentar uns resultats pitjors
del que s'esperava, mentre
que CaixaBank va cedir el
4,96%, el seu pitjor dia des
de l’agost del 2016 després
de la presentació dels testos
d'estrès del Banc Central Europeu (BCE).

L'empresa biotecnològica Oryzon Genomics, que dimarts va
anunciar que traslladava el seu
domicili social de Barcelona a
Madrid, va pujar el 12,85% a la sessió d'ahir, i les seves accions van
tancar a 2,02 euros.
En una jornada en la qual el
principal indicador de la Borsa es-

Bonpreu
inaugura un
supermercat a
Gironella i tanca
el de Puig-reig
REDACCIÓ MANRESA

Bonpreu inaugura avui un supermercat a Gironella. El nou establiment és situat a l’avinguda de
Catalunya, i té una sala de vendes
amb una superfície de 800 metres
quadrats i un aparcament per a 56
vehicles.
L’obertura del supermercat de
Gironella ha anat associada a la
clausura d’un establiment de la
mateixa marca comercial a Puigreig, que ahir ja era tancat.
Bon Preu ha fet una inversió de
4,5 milions d’euros en la construcció del nou supermercat de Gironella. Bon Preu ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i l’Ajuntament de Gironella.
Amb l’obertura, s’han creat 30
nous llocs de treball. Bon Preu
manté obert un altre establiment
a Berga.
A hores d’ara, el grup Bon Preu
ja té 229 establiments: 123 supermercats Bonpreu, 48 hipermercats Esclat, 43 benzineres EsclatOil, 9 minimercats i 6 punts de
recollida de compra on-line.

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, dimarts a Oviedo

prendre's». També dimarts el president del Banc Sabadell, Josep
Oliu, va deixar clar que, davant la
«inquietant» situació política a
l’estat, l'entitat ﬁnancera té els instruments adequats en el marc de
la UE i del sistema de supervisió
bancari europeu per protegir els
interessos dels seus clients. «Si
calgués, es prendrien les mesures
suﬁcients», va dir Oliu.
D'altra banda, fonts de la multinacional Nestlé, que té la seu espanyola a Barcelona, asseguren
que la seva prioritat «és mantenir
les operacions i servir clients i

consumidors, i preservar els 5.000
llocs de treball». Les mateixes
fonts han apuntat que Nestlé «no
anticipa decisions condicionades
al context i en cap cas no opina sobre temes polítics».
A més a més, una important
empresa del sector de la distribució ha explicat a Efe que no es
planteja cap canvi mentre no es
modiﬁqui l'actual ordenament jurídic i que, en tal cas, prendria les
mesures necessàries per garantir
el desenvolupament del seu negoci, tant a Catalunya com a la resta de l’estat, respectant el marc le-

gal que quedi establert.
Quant al sector automobilístic,
fonts de Seat han dit que «la companyia només vol estabilitat política per seguir invertint i creant
ocupació». Han recordat també
les declaracions del seu president,
Luca de Meo, en el darrer Saló de
Frankfurt, celebrat al setembre
passat, quan va dir que la companyia «té en compte» el conﬂicte
polític entre Catalunya i l’estat, i
«sap com adaptar-se» a les condicions que es viuen als països en els
quals opera, com ha fet al Regne
Unit.

Oryzon puja el 12,85% en borsa després d’anunciar
el trasllat del seu domicili social de Cornellà a Madrid
EFE MADRID

 El volum de les vendes del
comerç al detall va caure el
0,5% a l'eurozona durant
l'agost respecte al juliol,
mentre que en el conjunt de la
UE es va mantenir sense
canvis, segons Eurostat

panyola, l'Íbex 35, va caure el
2,85% i va perdre els 10.000 punts
i en la qual l'Índex General de la
Borsa de Madrid va retrocedir el
3,03%, els títols de la companyia
Oryzon són els que van pujar més
dins dels disset que van tancar la
sessió en verd.
Les accions de l'empresa biotecnològica van arribar a revalo-

rar-se més del 20% en alguns moments de la sessió i, després de
pujar al ﬁnal d'aquesta el 12,85%,
la seva capitalització borsària
s'eleva a 69 milions d'euros, davant dels 61,15 milions que tenia
al tancament de dimarts.
Després de la jornada d'ahir, les
accions d'Oryzon, que acumulaven des de començament del

2017 unes pèrdues superiors al
56%, entren en un terreny positiu
i es revaloren l'any el 7,82%.
La companyia biotecnològica
va anunciar dimarts en un fet rellevant a la CNMV que traslladava
el seu domicili social de Cornellà
de Llobregat a Madrid per «optimitzar les seves operacions i la relació amb els seus inversors».

La Cambra de
Manresa formarà
soldadors per a
indústries del Bages
REDACCIÓ MANRESA

El programa PICE d’ocupació
juvenil de la Cambra de Comerç
de Manresa formarà joves per treballar com a soldadors en empreses industrials de la comarca. Es
tracta d’un perﬁl professional
amb una alta demanda, fet que fa
preveure uns bons índexs d’inserció laboral, segons l’entitat. El curs
s’iniciarà el 16 d’octubre i s’acabarà el 28 de novembre. En total seran 155 hores de formació en horari de dilluns a divendres, de 9 del
matí a 2 del migdia.
La inscripció al curs és gratuïta
i els participants, a més, podran
beneﬁciar-se d’una beca de 93 euros, segons informa la Cambra.
També entraran a formar part
d’una borsa de treball que es posarà a disposició de totes les empreses del territori que necessitin
incorporar nous professionals.
Fins a ﬁnal d’any la Cambra ofereix un ajut a les empreses de ﬁns
a 4.950 euros per cada contracte
fet a alumnes del programa PICE.
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SOCIETAT

Es reprograma l’acte sobre
comerç de proximitat
aj manresa

Redacció

El guanyador del
Premi Simeó Selga
s’elegirà popularment
Redacció
Manresa

Manresa

La Regidoria de Comerç de
l’Ajuntament de Manresa, amb el
suport de la Cambra de Comerç de
Manresa, ha reprogramat per al divendres 20 d’octubre la conferència
titulada “La societat que ve i el comerç de proximitat: oportunitats i
requeriments de competitivitat”, a
càrrec de Josep Maria Galí, vicedegà de l’EAE Business School, doctor
en Ciències de Gestió, acadèmic i
investigador sobre consum, sostenibilitat i bon govern en les organitzacions, i autor de diversos llibres
de management, de màrqueting
de sostenibilitat i consultor. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de la
Cambra de Comerç, a les 20.30 h.
Aquesta jornada va ser programada
inicialment per al 20 de setembre
passat, però es va haver de suspendre arran de les manifestacions a
Manresa a favor del referèndum de
l’1 d’octubre i en contra de les detencions d’alts càrrecs del Govern
de la Generalitat. Durant l’acte es
parlarà sobre les tendències socials que s’imposaran en els pròxims

nnn El projecte guanyador del Pre-

nnn

Josep Maria Galí, vice-degà de l’EAE Business School.

anys, dins del marc de la revolució energètica i digital en la qual
estem immersos, i com afectaran
l’activitat comercial i de serveis. El
ponent donarà a conèixer el ventall
d’oportunitats que s’obren i els requeriments de competitivitat que
exigeix el consumidor ciutadà als
proveïdors de productes i serveis.
Josep Maria Galí actualment està

Blade Runner 2049
Dissabte i diumenge: 4 - 6 - 7 - 9 - 10
Feiners: 6 - 7 - 9 - 10
12 anys. Ciència-ficció. 163 min. bladerunnermovie.net
Trenta anys després, un nou blade runner, el K, descobreix un secret que el porta a la recerca del Rick, un altre
blade runner de qui s’havia perdut la pista.
Blade Runner 2049 en 3D
Dissabte i diumenge: 5 - 8 - 11(nit)
Feiners: 5 - 8
12 anys. Ciència-ficció. 163 min. bladerunnermovie.net
Trenta anys després, un nou blade runner, el K, descobreix un secret que el porta a la recerca del Rick, un altre
blade runner de qui s’havia perdut la pista. 3D
Tu mejor amigo
Dissabte i diumenge: 4 - 6.10 - 8.20
Feiners: 6.10 - 8.20
Diumenge matinal 12
7 anys. Drama. 100 min.
Explica la commovedora i sorprenent història d’un gos
molt fidel que troba el sentit de la seva existència a través
de les vides dels humans amb qui conviu.
Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas C
castellà Dissabte i diumenge: 4.15 - 6.15
Feiners: 6.15
Diumenge matinal 12
català Diumenge matinal 12.10
Apta. En Tadeu i els seus amics faran servir el seu enginy
i recorreran mig món per rescatar la Sara del malvat Rackham que vol fer-se amb el collaret d’or del Rei Mides.
Gats. Un viatge de tornada a casa
C
Dissabte i diumenge: 4.20 - 6.20
Feiners: 6.20
Diumenge matinal 12
Apta. Animació. 90 min. Català
El Rudolf perd el seu amo quan arriba a Tòquio. A la ciutat coneix un gat autoritari que és el cap d’una comunitat
de rodamons. Amb ells comença una nova vida.
La Lego Ninjago película
Dissabte i diumenge: 4.10 - 6.10
Feiners: 6.10
Diumenge matinal 12.10
Apta. Animació. 96 min. lalegoninjagopelicula.com
La batalla per la ciutat de Ninjago reclama la intervenció
del Lloyd, el Ninja Verd, i els els seus amics, guerrers
secrets, per derrotar el malvat guerrer Garmadon.
Amarillito
Dissabte i diumenge: 4.10
Diumenge matinal 12

treballant en projectes de prospectiva del consum i innovació empresarial, amb un èmfasi especial en
el fenomen del consum sostenible
i en l’aplicació de polítiques de responsabilitat social i ambiental en el
camp de la innovació de producte i
el màrqueting. Així mateix, exposarà una visió optimista del futur
del comerç de proximitat. n

mi Simeó Selga que convoca el Rotary Club de Manresa-Bages s’escollirà per primera vegada per votació
popular.
En la setzena edició del certamen,
la decisió final estarà en mans dels
assistents al Concert de Reis tradicional, que hauran de triar la
proposta guanyadora d’entre tres
finalistes a través d’una votació
electrònica. Amb aquest guardó,
únic a la comarca, el Rotary contribueix a desenvolupar projectes
d’interès social impulsats per entitats i associacions sense ànim de
lucre que tenen el Bages com a àmbit d’actuació.
Les associacions del Bages de caràcter cultural, assistencial, esportiu i de qualsevol altra naturalesa
similar, sempre que siguin d’interès social i sense ànim de lucre,
poden presentar les candidatures per participar en aquesta setzena edició fins al 24 de novembre a través del correu electrònic
info@rotarymanresabages.org.

L’enviament dels projectes, que
s’ha d’executar durant el 2018, ha
d’incloure una justificació específica, el col·lectiu o grup destinataris,
el termini d’execució i la proposta
econòmica, que poden il·lustrar-se
amb tots els suports que es creguin
convenients.
Abans de la celebració del Concert
de Reis, un jurat integrat per professionals i experts haurà de triar,
per majoria dels membres, tres projectes finalistes. Aquestes propostes es faran públiques a través dels
mitjans de comunicació i seran les
que es posaran a votació el dia del
Concert de Reis.
Gràcies al Premi Simeó Selga, han
fet realitat els seus projectes diferents institucions i entitats com
l’Associació de la Lluita Contra
el Càncer de Manresa, el Centre
de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç del Bages, entre
d’altres. n

La montaña entre nosotros
Dissabte i diumenge: 4.10 - 6.20 - 8.30 - 10.40
Feiners: 6.20 - 8.30 - 10.40
Diumenge matinal 12
12 anys. Drama. 103 min. lamontanaentrenosotros.es
Abandonats a la seva sort després d’un tràgic accident
aeri, dos desconeguts intentaran sobreviure a la deslligada fúria dels elements en una remota muntanya nevada.
It
Dissabte i diumenge: 4.40 - 7.30 - 10.20
Feiners: 5 - 7.30 - 10.20
Diumenge matinal 11.50
16 anys. Terror. 135 min. it-pelicula.com
Quan comencen a desaparèixer criatures en un poble, un
grup de nens lluita amb les seves pors per enfrontar-se a
un pallasso amb una llarga història d’assassinats.
La cabaña
5.30 - 8

Toc toc
Dissabte i diumenge: 4.30 - 6.30 - 8.30 - 10.40
Feiners: 6.30 - 8.30 - 10.40
Diumenge matinal 12
7 anys. Comèdia. 96 min.
Uns pacients afectats de trastorn obsessiu compulsiu es
troben a la consulta del psicòleg. Mentre l’esperen, els
pacients han de mantenir a ratlla les seves manies.
Kingsman. El círculo de oro
5 - 7.35 - 10.10
Diumenge matinal 11.50

7 anys. Drama. 132 min.
Després de patir una tragèdia familiar, el Mack cau en
una depressió fins que rep una enigmàtica carta d’algú
que el cita en una cabana abandonada.
Barry Seal el traficante
8.10 - 10.30

16 anys. Thriller psicològic. 121 min. madre-lapelicula.es
La relació d’una jove parella es posa a prova quan apareixen a casa uns convidats inesperats que irrompen en
la seva tranquil·la i idíl·lica existència.
Operación Concha
Dissabte i diumenge: 5 - 10.40
Feiners: 10.40

16 anys. Acció. 115 min.
Un pilot professional i estafador és reclutat per la CIA de
forma inesperada per dur a terme una de les més grans
operacions encobertes en la història dels Estats Units.
La llamada
10.30

12 años. Comèdia. 99 min. operacionconcha.filmax.com
Un empresari sense escrúpols té una productora de cinema en fallida. Sense diners traça un pla per enganyar
una inversora milionària i poder filmar una pel·lícula.
La cordillera
10.20

12 anys. Musical. 108 min.
En un campament cristià de Segòvia, explica les aventures musicals d’una monja acabada d’arribar, de la germana Milagros i de dues adolescents castigades.
La reina Victoria y Abdul
8.20

12 anys. Drama. 114 min.
En una cimera de presidents llatinoamericans a Xile, el
president argentí viu un drama polític i familiar que el farà
enfrontar als seus propis dimonis.
Operación Cacahuete 2: Misión salvar el parque C
Dimecres 11 d’octubre, estrena
castellà 4 - 6 - 8 - 10
català 4.20 - 6.20 - 8.20
Apta. Animació. 91 min.
Tornen els esquirols més divertits del cinema. Ara el Surly i els seus amics hauran d’evitar que es construeixi un
parc d’atraccions al lloc on viuen.
Òpera i Ballet al Bages Centre
Dilluns 23 d’octubre a les 20.15
des de la Royal Opera House de Londres
Alicia en el país de las maravillas
Ballet en tres actes de Joby Talbot
Coreografia de Christopher Wheeldon
Interpretat per The Royal Ballet

16 anys. Acció. 141 min. kingsmanelcirculodeoro.es
Quan el seu quarter general és destruït i el món està
en perill, els membres de l’agència, al costat dels seus
homònims americans, s’enfronten a un dur enemic.
Madre!
8 - 10.30

Apta. Drama. 112 min. lareinavictoriayabdul.es
Un jove secretari hindú es desplaça a Gran Bretanya
per participar en els actes del 50 aniversari de la reina
Victòria. Entre tots dos sorgeix una inesperada amistat.

Apta. Animació. 90 min.
La vida d’un ocellet orfe que mai ha abandonat el seu niu
i necessita una família canvia quan s’uneix a la resta dels
de la seva espècie que migren a l’Àfrica.
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