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Oportunitats en temps convulsos
«Els migrats excedents empresarials acumulats durant aquest temps, més
l'increment de pressió fiscal que també repercuteix en les empreses, no permeten
encara excessives alegries salarials»
Estem vivint un moment interessant, però a la vegada preocupant. Després d'un llarg període
de polítiques monetàries expansives per part dels bancs centrals, sobretot l'europeu, que té barra
lliure oberta pels bancs i ha comprat deute a tort i a dret, comencem a tenir la sensació que els
problemes de la perllongada crisi econòmica ja s'estan superant definitivament, cosa que pot
ocasionar un relaxament prematur.
Cal anar amb compte perquè no hem resolt la majoria dels problemes estructurals.
L'endeutament ha crescut a nivells fa un temps impensables, degut a aquest esforç fet arreu per
allunyar el risc de la depressió durant els anys més durs de la crisi. I segurament hem interioritzat
que l'abundància de crèdit a preus molt assequibles serà per sempre, sense parar esment que tard
o d'hora pujaran els interessos o el crèdit serà més restrictiu.
La població encara està patint les conseqüències de la crisi. La taxa d'atur és molt elevada i el
més greu és que bona part del mateix ha esdevingut estructural, bé sigui perquè els oficis i
experiència demandats estan canviant ràpidament, o perquè hi ha una part no negligible d'aturats
que ja s'ha resignat i acomodat a la condició precària.
Els salaris han tingut una evolució devaluada durant la darrera dècada, amb un percentatge
de creixement acumulat que en molts casos es veu superat pel de l'increment d'impostos durant
el mateix període. Les administracions no tenen prou imaginació i determinació per reduir costos
evitables i recorren a la solució fàcil de la pressió fiscal. I malauradament els migrats excedents
empresarials acumulats durant aquest temps, més l'increment de pressió fiscal que també
repercuteix en les empreses, no permeten encara excessives alegries salarials pel seu principal
actiu que són els empleats. I paradoxalment tenen una apreciable inflació en especialitats concretes
on no troben candidats.
Una certa reactivació del consum i la inversió com la d'ara són positives, necessàries per sortir
de la crisi, però no es poden fonamentar en el crèdit fàcil, tot i que està bé que s'hi recolzin. Si
tornem a gastar per sobre les nostres possibilitats, que en certa mesura ja està passant, estarem
creant una nova bombolla d'efectes imprevisibles, però de ben segur no positius.
I què té d'interessant tot això, us preguntareu? Aparentment ben poca cosa, al marge del suc
que en puguin treure els estudiosos del tema, i alguns dels especuladors que saben jugar en
escenaris complexos. Però tota situació convulsa, segons com evolucioni, pot ser origen de
moviments que semblen impossibles en temps de calma.
M'explico: Tenim una situació política molt complicada, amb una demanda d'independència
que no se sap encara si és majoritària, i un amplíssim consens en què l'única solució per aclarir-ho
és fer un referèndum pactat i amb totes les garanties. Com que hi ha hagut una ferma negativa a
tal solució i una dràstica voluntat d'impedir-ne un de no acordat, emprant una força física i legal que
ha superat tots els límits raonables, hem arribat a un carreró de sortida difícil i incerta. Aquesta
situació econòmica, pitjor del que aparenta, amb indicadors a l'estat espanyol que estan arribant al
límit, es pot agreujar ràpidament amb la inseguretat derivada de l'atzucac polític. Amb greu perill de
contagi a tota Europa, que pot originar moviments avui impensats que afavoriran a qui hagi
administrat els tempos i les accions més encertadament. Veurem.

http://www.naciodigital.cat/manresa/opinio/16391/oportunitats/temps/convulsos
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Més de 50 entitats es posicionen
en contra de la pujada d'impostos i
taxes municipals
La plataforma per la rebaixa de l'IBI continua reclamant una davallada del 5%
anual de les ordenances fiscals i lamenta la pèrdua demogràfica i econòmica que
viu Manresa

Imatge d'arxiu de representants de la Plataforma d'Entitats per la Rebaixa de l'IBI | Estefania Escolà

La plataforma manresana per la rebaixa de l'IBI, formada per més d'una cinquantena d'entitats,
s'ha posicionat en contra de la pujada general del 2,5% dels impostos i taxes municipals, que
l'Ajuntament de Manresa té previst aprovar en el proper ple municipal. En un manifest, la
plataforma lamenta la pèrdua demogràfica i econòmica que viu la ciutat, i espera que la pujada de
l'IBI no s'utilitzi per compensar la davallada d'ingressos que viu l'Ajuntament arran de la pèrdua
de condició de ciutat de més de 75.000 habitants. Segons la plataforma, la pujada dels impostos i
taxes municipals "està totalment fora de lloc" i, en aquest sentit, continua reclamant la rebaixa del
5% anual fins que l'IBI s'equipari als valors reals del mercat.
La pujada del 2,5% dels impostos i taxes municipals anunciada aquest dilluns per l'Ajuntament
de Manresa no ha agradat a la plataforma d'entitats per la rebaixa de l'IBI que, des de ja fa tres
anys, reclama justament el contrari: una rebaixa del 5% anual dels impostos fins que s'equiparin
els valors reals de mercat.
La plataforma recorda que, des de la revisió cadastral duta a terme l'any 2007, els ciutadans i
empreses de Manresa han hagut de fer front a uns valors d'IBI totalment "inassumibles i
excessius comparats amb els d'altres municipis de grandària similar, però més ben equipats i amb
millors serveis que Manresa".

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/70770/50/entitats/es/posicionen/contra/pujada/impostos/taxes/municipals
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En aquest sentit, asseguren que la pujada d'impostos està "totalment fora de lloc" i continuen
reclamant la seva rebaixa. La plataforma també sol·licita a l'Ajuntament que s'aculli "sempre que
sigui possible" a l'actualització de valors cadastrals per coeficients tal com preveu la Llei de
pressupostos generals de l'Estat.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/70770/50/entitats/es/posicionen/contra/pujada/impostos/taxes/municipals
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L'acadèmic Josep Maria Galí parlarà
divendres de comerç de proximitat i
competitivitat
Tindrà lloc a la sala d'actes de la Cambra de Comerç a partir de les 20.30h
La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Cambra de Comerç de
Manresa, han programat per aquest divendres, 20 d'octubre, la conferència titulada La societat
que ve i el comerç de proximitat: oportunitats i requeriments de competitivitat, que anirà a càrrec de
Josep Maria Galí, vice-degà de la EAE Business School, doctor en Ciències de Gestió, acadèmic i
investigador sobre consum, sostenibilitat i bon govern en les organitzacions, així com autor de
diversos llibres de management, de marqueting de sostenibilitat i consultor. L'acte tindrà lloc a la
sala d'actes de la Cambra de Comerç, a les 20.30h.
Durant l'acte es parlarà sobre les tendències socials que s'imposaran en els pròxims anys, dins del
marc de la revolució energètica i digital en la que estem immersos, i com afectaran a 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 treballant en projectes de prospectiva del consum i innovació
empresarial amb especial èmfasis 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.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/70774/academic/josep/maria/gali/parlara/divendres/comerc/proximitat/competitivitat
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SOCIETAT

MANRESA

La plataforma de l’IBI considera «fora
de lloc» l’augment del 2,5% de l’impost
Demana a l’equip de govern de CDC i ERC de l’Ajuntament de Manresa que reconsideri la pujada

FRANCESC GALINDO MANRESA

La Plataforma per la Rebaixa de
l’IBI ha qualiﬁcat de «fora de lloc»
l’augment de l’Impost de Béns
Immobles que el govern de l’Ajuntament de Manresa portarà al ple
municipal de demà per a la seva
aprovació.
La plataforma integrada per
mig centenar de sindicats, associacions de veïns, agrupacions
empresarials, col·legis professionals i altres organitzacions ciutadanes lamenta que «aquest cop
tampoc» s’ha tingut en compte la
petició d’una rebaixa efectiva de
l’IBI. «Malauradament la decisió
és la contrària, i a més amb un increment del 2,5 % que és fora de
lloc». En el debat de la proposta
d’ordenances ﬁscals per al 2018,

la plataforma troba a faltar «que
se’ns hagi convidat a fer–hi aportacions, que ajudarien a posar en
valor la participació de les nostres
entitats en els afers de la ciutat».
En una cruïlla
Per a la Plataforma per la Rebaixa
de l’IBI, la realitat actual és que
Manresa es troba en una cruïlla
difícil, amb una tendència a l’estancament i davallada demogràﬁca i econòmica. Recorda que la
ciutat va tenir fa poc un altre ensurt important: un cens per sota
dels 75.000 habitants, que genera
una important pèrdua d’ingressos a curt termini per reducció del
ﬁnançament de l’Estat, malgrat
que actualment probablement ha
tornat a superar aquest llindar

d’habitants. «Esperem que l’IBI
no s’utilitzi per compensar aquesta davallada d’ingressos», aﬁrma.
També recorda que totes les
empreses, autònoms i famílies
s’han hagut d’adaptar a la crisi i als
nous escenaris econòmics, però
«l’Administració local de Manresa, no. És de tots reconegut que la
nostra administració local necessita reformes estructurals. La dinàmica dels darrers anys ha fet
paleses les diﬁcultats d’adaptar
aquesta estructura administrativa
a la realitat i possibilitats de la nostra economia local. Cal una reestructuració que respongui tant a
les possibilitats reals –econòmiques i legals– com a la reorientació dels mitjans cap a les activitats
i serveis més útils». Davant d’això

considera que hi ha dues actituds
possibles. La primera, defensiva,
centrada a retallar la despesa i
l’increment de la pressió ﬁscal. La
segona, activa, apostant perquè la
ciutat recuperi la seva capacitat
d’atracció d’habitants i activitat
econòmica. Aquesta segona opció, engrescadora i amb noves
idees, «és la que trobem a faltar en
l’actual consistori. En aquest sentit, des de la plataforma ens oferim
per plantejar noves propostes de
revitalització de la ciutat».
Per tot això reclamen que CDC
i ERC «reconsiderin» la proposta
d’increments de tributs i reitera la
necessitat d’ «abaixar un 5% anual
la quantitat total recaptada en
concepte d’IBI, aplicant aquesta
reducció de manera lineal».

El govern retira
148 plaques del
Ministerio de la
Vivienda
REDACCIÓ MANRESA

Operaris de la brigada municipal van iniciar ahir els treballs per
treure les 148 plaques del Ministerio de la Vivienda amb el jou i les
ﬂetxes per fer net de simbologia
franquista a façanes de Manresa.
Van engegar els treballs a la façana del número 130 del carrer
del Bruc. Ha estat la primera de la
llista que ja té menys de 148 perquè des de la notícia que es faria
la retirada i arran de les primeres
notiﬁcacions rebudes, alguns
propietaris ja les han retirat personalment.
Les plaques retirades es dipositaran al Museu Comarcal de
Manresa per poder utilitzar-les
per tal que esdevinguin un material històric útil contra l’oblit i per
l’educació per la pau, el respecte
a les persones i la llibertat.

La CGT denuncia que la
puja de les escombraries
no beneﬁcia el servei
REDACCIÓ MANRESA

La secció sindical de la CGT a
UTE Sanejament Manresa rebutja
l’augment de la taxa d’escombraries que l’equip de govern de
l'Ajuntament portarà a aprovació
del ple municipal de demà.
Josep Antoni Fernández Páxaro, delegat CGT UTE Sanejament
Manresa, mostra el seu «total rebuig a la brutal pujada de la taxa
d’escombraries que ha decidit fer
efectiva l'Ajuntament de la ciutat».
La secció sindical considera que
l’increment respon «només a una
mesura recaptatòria», ja que «en
cap moment l’Ajuntament fa

menció de cap millora del servei
o ampliació de recursos». Fernández recorda que els treballadors
«fa anys que patim les conseqüències de les contínues retallades al servei i sempre demanem
el mateix: no pas més sou, sinó
més recursos per poder mantenir
Manresa com cal, neta i polida».
Per tot això, demana que «s'aturi aquesta pujada com a mínim
ﬁns que l'Ajuntament prengui un
compromís ferm de justiﬁcar
aquesta brutal pujada amb la millora del servei mitjançant l'ampliació del servei i la plantilla anteriorment retallades».
DAVID BRICOLLÉ

Un atropellament fa dos ferits a Manresa

 Dues persones van resultar ferides a les 5 de la tarda d’ahir en ser atropellades per un vehicle al carrer de Pere Vilella de Manresa, a tocar de l’avinguda de
les Bases. Es tracta d’un home de 79 anys, ferit lleu, i d’una dona de 77, ferida
menys greu, que van ser traslladats a l’Hospital de Sant Joan de Déu.
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MÉS IBI A MANRESA

L

’Ajuntament de Manresa incrementarà l’Impost de Béns
Immobles (IBI) un 2,5% a totes les ﬁnques l’any que ve,
dins d’un increment de la pressió ﬁscal que el govern de
CDC i ERC qualiﬁca de «moderat» i que justiﬁca adduint
que una sentència redueix els seus ingressos en impedir que es cobri plusvàlua en les transaccions que no generen beneﬁcis. L’increment de taxes de l’any que ve és molt considerable en termes
percentuals (11,6% les escombraries) també amb una raó principal, la necessitat de construir una planta de transferència a l’abocador de brossa de Bufalvent. I amb tot plegat, el municipi encara
recaptarà una mica menys que l’any passat. Es pot entendre que el
manteniment de serveis exigeix mantenir els ingressos, però el fet
és que l’IBI puja en un moment en què les ﬁnques urbanes no
guanyen valor -de fet, n’han perdut moltíssim durant els darrers
anys- i per tant no acaba de tenir sentit pagar més impostos per
una propietat que val menys diners. La plataforma que demana
que l’IBI es redueixi té, ara, un argument més.

A TORT I A DRET

Xavier Domènech PERIODISTA uxdomenech@regio7.cat

SABEN ON VAN?
El PP i la seva comparseria volen desmuntar el que sempre han considerat «excessos» de l’autogovern,
que és gairebé tot: escola, policia, ﬁnances, televisió, cultura, llengua, relacions exteriors...

O

riol Junqueras és un dels polítics que triguen més estona a
no respondre una pregunta. Sí,
he escrit «no respondre».
Quan el vicepresident té la resposta clara
i la idea precisa, és capaç d’expressar-la
amb una certa promptitud. Però quan no
és així, la seva capacitat d’enﬁlar-se a les
muntanyes, baixar a les valls i navegar
pels set mars és antològica. I això permet
detectar quan no té les coses clares. Ahir
al matí va passar per can Basté, li van preguntar què faria el Govern en els propers
dies, i va respondre amb una molt extensa explicació dels molts greuges que ator-

guen a Catalunya el dret moral a perseguir la independència. De fet, el diàleg es
podria sintetitzar en poques paraules.
Pregunta: i ara, què? Resposta: els catalans som bons i tenim raó. Ara sí que quedo tranquil!
No, no quedo tranquil. No sé si el Govern
té les coses clares i sap per on ha de tirar,
quins obstacles trobarà i com els pot superar. La part contrària sí que ho sap. La
part contrària, PP i comparseria, volen
desmuntar peça per peça el que sempre
han considerat «excessos» de l’autogovern, que ho comprèn gairebé tot: l’escola, la policia, les ﬁnances, les regulacions

comercials, el codi civil, la radiotelevisió
pública, les relacions exteriors, les subvencions culturals, la normalització lingüística... i també el creixement de l’independentisme, que ﬁquen en el mateix
paquet. Saben com avançar cap als seus
objectius: amb els recursos d’inconstitucionalitat, amb el codi penal i amb l’article 155 de la Constitució. Les protestes
«O bé l’estat major té una estratègia molt
clara, però la guarda en secret per raons
tàctiques, o està fet un gran embolic i no sap
per on tirar. No trigarem a saber la resposta»

que s’aixequin les entendran com una
conﬁrmació de l’adoctrinament que cal
tallar d’arrel, i com més intenses siguin,
més raó s’atorgaran. Volen desposseir de
les seves funcions el Govern sorgit de les
urnes catalanes, i diuen que això no és
suspendre l’autonomia. Tenen les coses
força clares, i tenen molt de poder, un detall que sempre dóna marge. Té les coses
igual de clares el Govern català? I en canvi, ho necessita més, ja que el seu poder
és menor.
Si cada vegada que l’interroguen sobre
les properes actuacions, i sobre les forces
i complicitats amb què compta, el Govern respon amb una apel·lació a la raó
històrica que l’assisteix, el dubte s’imposa: o té una estratègia molt clara, deﬁnida i sòlidament plausible, però la guarda
en secret per raons tàctiques, o l’estat
major està fet un gran embolic i no sap
per on tirar. No trigarem a saber la resposta.

ESTRELLES I ESTRELLATS
ESTRELLA

ESTRELLA

ESTRELLA

XAVI TOMASA

XALET CATLLARÀS

BAGES TURISME

Atleta berguedà guanyador de la Desert Run. S’ho va agafar
com un repte personal i va acabar el primer, en la seva primera
participació en una cursa per etapes i en el desert. Malgrat ser un
corredor amateur, el seu sacrifici per l’atletisme és molt gran.

Recuperació del patrimoni. L’edifici de la Pobla de Lillet
projectat per l’arquitecte Antoni Gaudí ha aconseguit una bona
quantitat d’ajudes públiques pendent de completar-se que han de
permetre fer-hi una restauració per obrir-lo al públic.

Suma d’esforços per promoure la comarca. Prop de mig miler
d’agents públics i privats han iniciat un treball conjunt per donar
impuls al turisme bagenc que, de moment, s’ha plasmat en una
nova web que ha de servir per potenciar les pernoctacions.
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ECONOMIA

Manresa signa
convenis amb els
polígons industrials

La Generalitat
declara desert
el rescat de l’Eix
Transversal

aj manresa

ACN

La Fira del Vehicle
d’Ocasió de Manresa
duplica l’oferta
Redacció
Manresa
nnn El Palau Firal de Manresa ha

La Generalitat de Catalunya
ha declarat desert el concurs públic
per rescatar l’Eix Transversal (C25). Només va presentar-s’hi una
empresa, Ahorro Corporación Financiera, i no va aportar tota la documentació que es requeria, motiu
pel qual la Generalitat va decidir
excloure-la del procés. Malgrat
aquesta situació, fonts del Departament d’Economia han explicat que
la Generalitat “no renuncia” al projecte de rescatar aquesta carretera
—que uneix Cervera amb Caldes de
Malavella a través de 153 quilòmetres— i l’objectiu és aconseguir-ho
abans del 31 de desembre de 2017.
Fonts del Departament d’Economia han confirmat a l’ACN que,
malgrat que el concurs públic per
rescatar la C-25 s’hagi declarat desert, el projecte tira endavant i serà la mateixa Generalitat qui faci
el disseny financer d’aquesta operació. En aquest sentit, l’executiu
català està estudiant diferents vies
per poder assumir el cost del rescat.
Una d’aquestes vies, com es va fer
públic el passat mes de juny, és la de
disposar del fons de liquiditat autonòmica (FLA) per poder fer front a
l’operació. El Departament d’Economia ha confirmat que aquesta
via encara està oberta i estan a l’espera de rebre l’informe del Ministeri d’Hisenda, que encara no s’hi
ha pronunciat. n
nnn

Ajuntament i representants dels polígons industrials de Manresa
Redacció
Manresa
nnn L’alcalde de Manresa, Valentí

Junyent, i els presidents de les associacions d’empresaris i propietaris dels polígons industrials Els
Dolors, Pont Nou, Bufalvent i Els
Trullols, Jaume Serarols, Sebastià Catllà, Joan Llansó i Xavier Padró, han signat uns convenis de col·
laboració pels quals l’Ajuntament
de Manresa aportarà 3.000 euros
a les entitats Els Dolors i Pont Nou,
4.000 euros als Trullols, i 10.000 euros a Bufalvent, amb l’objectiu de
contribuir a la promoció i millora
d’aquestes quatre zones industrials de la ciutat.
Segons els convenis, l’Ajuntament
es compromet a mantenir el cens
complet i exhaustiu dels polígons,
que inclou la informació bàsica de
les parcel·les i de les activitats econòmiques que hi són localitzades;
el manteniment i difusió del web
específic sobre el sòl i polígons
d’activitat econòmica del municipi (www.manresapoligons.cat);
accions de promoció de les asso-

ciacions consistents a actualitzar
i promoure estratègies i actuacions concretes per a la seva millora, i la cessió de les instal·lacions del
CEDEM per a la celebració de reunions i activitats socials. Els quatre
polígons treballaran en l’elaboració i el manteniment de la base de
dades del polígon, informaran els
seus associats dels treballs que es
portin a terme i sol·licitaran la col·
laboració de les empreses del polígon. El polígon Els Dolors també
es compromet a fer actuacions de
gestió i promoció, així com l’estudi
per a la col·locació d’un rètol informatiu de les empreses. El Pont Nou
farà accions de promoció de l’Associació i un estudi per a la millora de
la senyalització del polígon. En el
cas del polígon Els Trullols, aquest
es compromet també a la promoció de l’Associació i a l’organització d’una festa infantil. Per la seva
banda, el polígon de Bufalvent es
compromet a fer treballs de promoció de l’oficina de Simbiosi, un
estudi de climatització i actualització del programari, i accions de
promoció i gestió interna. n

Els comerciants del carrer
Barcelona regalen una
setmana a Tenerife

E

l passat 11 d’octubre es va fer l’acte
de lliurament del premi de la promoció d’estiu de l’Associació de Comerciants del carrer Barcelona a la client
Victoria Sala .
A la foto, la guanyadora rep el premi de mans

de Mònica Masanés de Viatges Masanés, i Maria
Blaya i el seu marit Salvi Pérez, de Pastisseria
El Cigne, establiment on es va segellar la butlleta. Va rebre el premi de 3 dies on vulguin de
l’Estat, de mans d’Alba Ferrer, president de l’Associació de Comerciants del carrer Barcelona. n

acollit aquest cap de setmana la
Fira del Vehicle d’Ocasió, que ha
crescut de manera notable respecte d’edicions anteriors. I és que s’hi
han posat a la venda més de 400
vehicles de més d’una vintena de
marques, perquè per primera vegada s’han exposat conjuntament
els vehicles dels concessionaris i
els dels establiments multimarca i de compravenda. Això significava duplicar l’oferta que havia
tingut la Fira fins ara, i omplir tots
els espais tant de l’interior com de

l’exterior del Palau Firal. A canvi,
la Fira del Vehicle d’Ocasió passa
de celebrar-se dos cops l’any a un
de sol. La Fira del Vehicle d’Ocasió
és organitzada pel Grup Automoció Manresa amb el suport de Fira
de Manresa. La presència de concessionaris i de multimarques feia que l’oferta fos molt variada tant
pel que fa a la tipologia de vehicle,
com al seu preu i antiguitat. I molt
i variat també és el públic que s’hi
passejava. Amb l’al·licient que totes
les persones que van comprar un
vehicle durant el cap de setmana
de Fira van participar en el sorteig
de 3.000 euros d’ajuda per a la compra del cotxe. n

La Cambra forma
joves per treballar de
soldadors a la indústria
Redacció

CATPRESS

Manresa
nnn El programa PICE d’ocupació

juvenil de la Cambra de Comerç de
Manresa formarà joves per treballar de 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 h del matí a les 14 h 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.n

