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MANRESA SOCIETAT
ANÀLISI DE LA CONTRIBUCIÓ L’Impost de Béns Immobles (IBI) és la principal font de finançament de les ordenances municipals i suposa
una recaptació d’uns 25 milions d’euros crucial per al funcionament de l’Ajuntament de Manresa i per mantenir serveis públics municipals

A Manresa el 41% dels rebuts d’IBI que no
són de pàrquings costen més de 500 euros
Dels 61.180 béns immobles pels quals els seus propietaris pagaran l’impost el 2018, 21.108 graven l’espai d’aparcament
Del total de rebuts que l’Ajuntament tramitarà l’any que ve, 51.040 corresponen a persones físiques i 10.140 a jurídiques
Francesc Galindo
MANRESA

El 62% dels rebuts de l’Impost
de Béns Immobles que es pagaran a Manresa l’any que ve seran
inferiors a 400 euros, i el 73% de
menys de 500 euros. Aquestes dades inclouen els aparcaments,
que són nombrosos. Si no es
comptessin, el resultat seria ben
diferent: el 41% superaria els 500
euros.
La xifra total de rebuts de la popular contribució és 61.180, dels
quals més d’un terç (21.108) corresponen a aparcaments que tenen imports inferiors als habituals d’un habitatge o un terreny.
Sense aparcaments, els rebuts
que s’expediran pujaran a 40.072,
dels quals 16.407 seran de més de
500 euros, el 41%.
Tenint en comptE que molts
ciutadans a més de pagar l’IBI de

l’habitatge també paguen un
gual, el resultat és que un de cada
dos aproximadament acaba pagant més de mig miler d’euros de
contribució a l’any.
Hi ha comptabilitzats 5.677 rebuts d’un import d’entre 500 i 600
euros; 3.359 d’entre 600 i 700 euros, 1.881 de 700 a 800 euros,
1.308 de 800 a 900 euros i 4.182 de
més de 900 euros.
Per la banda baixa, hi haurà
6.734 rebuts d’entre 400 i 500 euros, 7.596 de 300 a 400 euros,
4.623 de 200 a 300 euros, 3.599 de
100 a 200 euros i 22.221 rebuts de
menys de 100 euros. D’aquests
darrers, 21.108 rebuts corresponen a aparcaments.
Els 1.113 rebuts restants de la
classiﬁcació de ﬁns a 100 euros es
divideixen en 418 de categoria residencial, 218 comercial 215 industrial, 183 solars, 12 oﬁcines, 2
espais esportius i 2 d’oci i hostaleria. La majoria, un total de
12.500, són d’imports entre 21 i

g

lES DADES

REBUTS ORDENATS PER IMPORT
Import

Número
de rebuts

% sobre
el total

CLASSIFICACIÓ
DELS REBUTS DE
FINS A 100 €

Fins a 100 €

22.221

36,32 %

Fins a 200 €

3.599

5,88 %

Fins a 300 €

4.623

7,56 %

Aparcament

Fins a 400 €

7.596

12,42 %

Comercial

Fins a 500 €

6.734

11,01 %

Oci i hostaleria

Fins a 600 €

5.677

9,28 %

Industrial

Fins a 700 €

3.359

5,49 %

Esportiu

Fins a 800 €

1.881

3,07 %

Solar

Fins a 900 €

1.308

2,14 %

Oficines

Més de 900 €

4.182

6,84 %

Residencial

TOTAL

61.180

Font: Ajuntament de Manresa

40 euros, mentre que 3.900 són
d’entre 0 i 20 euros, i 4.250, entre
41 i 60 euros.
Del total de rebuts (61.180),
51.040 corresponen a persones
físiques, i 10.140 a persones jurídiques. A banda dels rebuts que

Número
de rebuts

TOTAL

21.108
218
2
215
2
183
12
481
22.221
JORDI CIRERA

corresponen a aparcaments i que
no arriben a 100 euros, el segon
grup més nombrós són els 7.596
rebuts que recaptaran entre 300 i
400 euros, seguit dels 6.734 de 400
a 500 euros, els 5.677 de 500 a 600
euros, els 4.623 de 200 a 300 euros

Denuncien que l’Ajuntament «ha perdut l’ocasió de
perfilar uns valors cadastrals més ajustats als reals»
La Plataforma d’Entitats
per a la Rebaixa de l’IBI
creu que es perjudica la
competitivitat de la ciutat
REDACCIÓ MANRESA

ARXIU/MIREIA ARSO

nSegons informacions de la Plataforma d’Entitats per a la Rebaixa de l’IBI, l’Ajuntament de Manresa s’ha acollit tres vegades de
cinc possibles a l’actualització
dels valors cadastrals per coeﬁcients que el ministeri d’Economia i Hisenda facilita als muni-

cipis que van fer la revisió del cadastre l’any 2007 i que s’estableix
anualment per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Amb
això, considera que «s’ha perdut
l’ocasió de perﬁlar uns valors cadastrals més ajustats als valors
reals. En deﬁnitiva, no s’ha aproﬁtat del tot l’oportunitat de millorar aquest aspecte de la competitivitat de la ciutat».
La plataforma recorda que
l’IBI no deixa de ser una pressió
impositiva sobre un bé molt sensible com és el de l’habitatge i
també sobre un altre bé molt necessari que és l’allotjament de
l’activitat econòmica, ambdós
molt castigats per la crisi
La plataforma aﬁrma que es

va crear per defensar els interessos de tots els ciutadans de Manresa davant del greuge comparatiu gestat per una revisió cadastral realitzada l’any 2007, en plena bombolla de preus del sector
immobiliari. Recorda que Manresa va ser dels pocs municipis
que es van atrevir a fer la revisió
cadastral en aquells anys, tot i
l’advertiment de moltes de les
entitats que integren la plataforma.
Per a la plataforma, l’augment
exponencial de recaptació d’IBI
que això va suposar ha generat
durant anys un diferencial de pagament d’impostos dels ciutadans de Manresa, en comparació d’altres municipis de carac-

terístiques similars. I «això ha
tingut com a conseqüència una
davallada de la capacitat de despesa per habitant, fet que ha repercutit negativament en l’economia local en general, amb els
serveis i el comerç com a principals perjudicats».
Segons la plataforma, els darrers anys tots els municipis catalans, afectats per la crisi, també
han augmentat els seus ingressos per IBI, i això ha fet que el diferencial entre municipis tendeixi a reduir‐se. «Tanmateix, la ràtio d’IBI per expedient cadastral
de Manresa continua sent excessiva comparada amb municipis
molt més ben dotats i equipats
que el nostre», assegura.

i els 4.182 de més de 900 euros.
Si als rebuts se’ls atribueix un
valor mitjà (als d’entre 200 i 300
euros 250 euros, per exemple) es
pot fer una estimació de les
quantitats que aporten a les arques municipals cada categoria,
una estimació que no aporta dades exactes sinó descripcions de
volums econòmics.
Fent aquesta projecció, els que
més aporten són els d’import superior als 900 euros (com a mínim 4 milions d’euros) i els que
menys els que paguen rebuts de
ﬁns a 100 i 200 euros (1,1 milions
d’euros).
Pel mig no hi ha una progressivitat de més recaptació per a
l’Ajuntament a mesura que l’import del rebut s’encareix sinó que
la recaptació més alta coincideix
amb els rebuts d’entre 400 i 600
euros, que és on s’acumula el
gruix d’uns 12.500 rebuts i que
aporten a les arques municipals
uns 6 milions d’euros.

El 2,5% d’augment
quan es reclamava
el 5% de reducció
 El 2,5% d’augment de
l’IBI per a l’any que ve a
Manresa aprovat pel govern
municipal contrasta amb la
demanda que mig centenar
d’entitats de la ciutat sostenen des de fa anys perquè la
recaptació disminueixi. El
febrer del 2014 la plataforma va fer públic un manifest en què demanava que
es corregís aquest greuge
comparatiu, amb una reducció anual de la recaptació per Impost de Béns Immobles del 5 %, fins a la
seva normalització.
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Entrevista a Enric Ticó
President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
PÀGINA 24

FREQÜÈNCIA

DEL 2 al 15 de novembre DE 2017 l NÚMERO 296 l 15.000 EXEMPLARS

Les darreres pluges permeten
consumir bolets del país
ACN

MANRESA

S’aprova la revisió
de les ordenances
fiscals amb
increments
PÀGINA 6

BAGES

La comarca es
promociona
turísticament amb
un nou web
PÀGINA 8

ECONOMIA

Samsung i
UManresa-FUB
aposten per la
formació en salut
PÀGINA 18

ECONOMIA

Els efectes de les pluges de mitg
octubre es comencen a traduir
en l’aparició de bolets a les zones

habituals. No és tard. Cada
temporada té el seu calendari en
funció de la meteorologia i el clima.
ACN

Aquesta situació permet exhibir
producció de bolets pròpia del
territori després d’unes setmanes

d ’a b a s t i r - n o s a m b e s p è c i e s
“d’importació”.

El teixit
empresarial del
Bages creix per
segon any
PÀGINA 20

PÀGINES 3 i 4

El crematori, més a prop
Ha passat el Dia dels Difunts i com cada any el cementiri i el projecte de
crematori han tornat a ser protagonistes. Enguany, el projecte de Mémora, a
la zona del Congost, és més a prop que mai, perquè ja ha passat per diversos
tràmits de legalitat i s’està exhaurint el segon termini d’al·legacions.
L’empresa diu que quan tingui la llicència comença les obres i és probable
que estiguin acabades el 2019. PÀGINES CENTRALS

ESPORTS

Presenten el nou
himne del
Bàsquet Manresa,
a la Plana de l’Om
PÀGINA 22

6 l FRQ l PRIMER GRATUÏT DEL BAGES l DEL 2 al 15 de novembre de 2017

MANRESA

Dures crítiques per la
pujada unilateral de l’IBI
pere fontanals

La proposta d’increment de les ordenances per al proper any és del 2,5 %
Redacció
Manresa
nnn Davant l’aprovació de les orde-

nances fiscals de la ciutat de Manresa per a l’any 2018, la Plataforma
d’Entitats per la Rebaixa de l’IBI ha
manifestat que “una vegada més no
s’han tingut en compte les demandes de la Plataforma perquè es pro-

dueixi una rebaixa efectiva de l’IBI.
Malauradament, la decisió ha estat
la contrària, i a més amb una proposta d’increment de les ordenances del 2,5 %. Des de la Plataforma
es considera que aquest augment
està totalment fora de lloc i lamenta que no se l’hagi convidat a fer
aportacions que ajudarien a posar
en valor la participació de les enti-

tats que formen la Plataforma en els
afers de la ciutat. Des de la revisió
cadastral duta a terme l’any 2017,
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. Des de la Plataforma
es vol recordar que l’IBI no deixa
de ser una pressió impositiva sobre
un bé sensible com és l’habitatge i
també sobre un bé molt necessari
com és l’allotjament de l’activitat
econòmica, tots dos molt castigats
per la crisi”.
La Plataforma continua apostant
per una rebaixa d’un 5 % anual de
la quantitat total recaptada en concepte d’IBI fins que aquesta s’equipari als valors reals de mercat. 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. n

La rotonda de la Bonavista
oberta però parcialment
Redacció
Manresa
nnn La rotonda de la plaça Bona-

vista de Manresa ja està oberta parcialment. Tal com estava previst, i
després de l’ajornament del dijous
19 d’octubre a causa de les pluges ,
el dilluns 23 d’octubre es va obrir al
trànsit, això sí, parcialment. Aquesta mesura parcial ha consistit en la
posada en servei de la meitat de la
calçada de la rotonda (un dels dos
carrils, el més proper al centre).

La rotonda de la carretera de Vic
va recuperar la continuïtat tant
d’entrada com de sortida. A primera hora hi havia molta activitat d’agents de la Policia Local
de Manresa que regulaven tot el
trànsit d’aquest sector, com també d’operaris i treballadors, i també
s’hi van registrar algunes retencions. Per primera vegada, ja s’han
pogut fer recorreguts inèdits, com
l’enllaç directe del passeig amb la
carretera del Pont o amb la carretera de Vic, en sentit sortida. L’opera-

ció per obrir la rotonda va començar a les 5 h de la matinada. A les
9 h del matí ja estava tot obert i ja
s’hi podia circular. Per tal de fer-ho
possible, s’han retirat els elements
de formigó tipus New Jersey que
tancaven l’obra i s’han col·locat als
perímetres, per delimitar les noves
zones d’actuació.
De moment, la rotonda funciona
amb un sol carril, ja que el carril
exterior es necessita com a zona de
treball i seguretat per a la segona
fase de les obres. n

Manresa aprova les
ordenances fiscals
amb revisió a l’alça
AJ manresa

Les ordenances van ser aprovades amb els vots a favor de CIU-ERC
Redacció
Manresa
nnn La proposta d’ordenances fis-

cals de l’Ajuntament de Manresa
per al 2018 fixa un increment del
2,5 % de la majoria de taxes i impostos. Així ho han anunciat la portaveu del govern municipal, Àuria
Caus, i el regidor d’Hisenda, Josep
Maria Sala. Malgrat aquest increment lineal del 2,5 %, des del consistori han fet palès que les xifres
encara se situaran per sota dels ingressos d’aquest 2017 en matèria de
taxes i impostos.
No obstant aquest increment lineal del 2,5 %, hi ha dues excepcions.
D’una banda, un dels impostos que
ha fet trontollar les ordenances fiscals de Manresa han estat les plusvàlues. El canvi normatiu que ha fet
el govern espanyol amb relació a
l’aplicació de les plusvàlues provoca que el consistori manresà deixi
d’ingressar al voltant d’entre 1 i 1,2
milions d’euros. Tot i aquest descens, l’Ajuntament no modifica el
tipus impositiu de la plusvàlua i es
manté al 15 %.
D’una altra banda, la segona excepció és la taxa d’escombraries.
La taxa passarà dels 11,50 euros
als 124,40 euros l’any per rebut domèstic, una xifra que suposa un increment de l’11,6 %. Des del consistori, han exposat que els motius
d’aquest augment són l’obligatorietat de fer un prectractament de les
deixalles abans de dipositar-les a
l’abocador. Com que Manresa actualment no té cap planta per fer
aquest pretractament, les deixalles

s’hauran d’enviar a la planta de
Vacarisses per després ser retornades al Bages. El segon component que fa augmentar la taxa és
la pujada del cànon d’abocament
que ha establert l’ACR, que passa
de 30 a 35 euros per tona abocada.
Els cànons d’abocament s’aniran
incrementant i, a més, s’hi podran
sumar sancions d’Europa. Per això, el consistori té previst posar en
marxa una campanya de sensibilització per millorar els índexs de
recollida selectiva. En aquest sentit, d’altres ciutats i pobles també
estan posant en marxa canvis en
la recollida d’escombraries, com
el “porta a porta” o els contenidors intel·ligents. De moment,
però, des de l’Ajuntament no es
preveu cap canvi de model en la
recollida d’escombraries
Quant a l’IBI, el tipus impositiu
passa del 0,86 % al 0,882 %, a causa de l’increment lineal del 2,5 %
anunciat pel consistori manresà.
L’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICICO) també experimenta un creixement del
2,5 % i passa del 3,88 % al 3,98 %.
Tot i que l’Ajuntament ha anunciat
que es conserva el sistema de bonificacions per obres i reformes.
Així, al centre històric es manté
el 95 % de bonificació per reforma
de façanes i del 60 % per qualsevol
tipus d’obres; mentre que a la resta de la ciutat es bonifica amb el
50 % la reforma de façanes.
Quant a l’impost d’activitats econòmiques (IAE) es manté, com el
2017, en un mínim del 2,49 % i un
màxim del 2,99 %. n
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economia
Control Group del
Bages consolida el
seu creixement
Redacció
Manresa

El grup del Bages Control
Group es posiciona com l’empresa més gran de serveis tecnològics
de la zona gràcies a la incorporació
de l’empresa Bemar i a les aliances
aconseguides amb Infordisa, Aritmos i Sage per a la gestió de carteres de clients. D’aquesta manera,
Control Group, empresa que ofereix solucions tecnològiques a més
de 5.000 clients, passa a estar integrat per les companyies següents:
Sistemes d’organització, Computer
Dos, Informàtic Maresme, Coverofimàtica i Bemar. Amb aquestes
últimes incorporacions, les vendes
afegides de la companyia superen
els 17 milions d’euros i en ella hi treballen més de 120 persones. El principal objectiu de Control Group per
al 2018 és consolidar la seva presència a tot el territori català i seguir augmentant la xifra de negoci
L’estratègia de Control Group passa
per seguir creixent inorgànicament
per tal de millorar la seva presència
i posicionament a tot el territori català. En aquest sentit, amb les últimes adhesions al grup, s’assegura
una millor presència a les províncies de Lleida, Tarragona i Barcelona,
en les que Control Group té unes
fortes expectatives de creixement.
Un dels reptes de l’empresa per a
nnn

El teixit empresarial del
Bages creix per segon any

aquest proper any passa per seguir
sent el distribuïdor líder de les solucions de Sage a Espanya i el partner
líder en solucions d’impressió d’HP.
Al mateix temps, l’empresa pretén
aconseguir un gran creixement en
la línia de sistemes informàtics, per
la qual cosa ha fet canvis en la seva estructura per aconseguir-ho.
El seu conseller delegat, Josep Obiols, ha assenyalat que, amb l’adhesió de Bemar i les aliances signades
per a gestionar la cartera de clients
de solucions Sage d’Infordisa, diversos clients de venda directa de
Sage i la cartera de clients d’impressió d’Aritmos, el grup dóna un pas
de gegant en la consecució dels seus
objectius i consolida el creixement
que l’empresa ha tingut durant els
últims anys. L’empresa adquirida,
Bemar, està especialitzada en oferir solucions ofimàtiques, de gestió
documental i informàtiques, garantint sempre la màxima qualitat.
La seva seu es troba a Barcelona,
fet que brinda l’oportunitat al grup
de tenir presència física a la ciutat
i millorar el servei als seus clients.
Segons Pere Berenguer, gerent
de Bemar, “la incorporació de
l’empesa a Control Group ens permetrà disposar d’una oferta de serveis més àmplia per als nostres
clients i disposar d’una major capacitat de treball per a oferir un millor servei”. n

Manresa

El Bages guanya empreses i
ocupats per segon any consecutiu
i es confirma, d’aquesta manera,
la tendència a la recuperació econòmica iniciada l’any 2014. Així es
desprèn de l’estudi “Creixement
econòmic i activitat empresarial
al Bages 2011-2015” elaborat per
la Cambra de Comerç de Manresa, amb el suport de l’Ajuntament
de Manresa i la Diputació de Barcelona. El treball analitza la situació
del teixit empresarial del Bages a
partir de les dades comptables presentades per les empreses a finals
de l’exercici 2015, cosa que permet
tenir un retrat molt ajustat de la realitat del moment.
L’economia del Bages representa el
2015 prop del 2 % de la del conjunt
de Catalunya: té el 2,23 % del nombre d’empreses del país, el 2,06 %
de l’ocupació i genera l’1,78 % del
valor afegit brut (VAB) català. En
xifres totals, l’any 2015 el Bages tenia 11.131 empreses que ocupaven
51.739 persones i van generar 2.740
milions d’euros de VAB. Una de les
dades més destacables de l’evolució de l’economia comarcal és que
l’ocupació augmenta un 4,83 % entre els anys 2014 i 2015. D’altra banda, l’estudi també posa de manifest
un increment de la grandària de
nnn

Una cooperativa aposta
pel cultiu del regadiu
Redacció

canal taronja

Manresa
nnn Ara fa un any, en Josep i l’Àlex
van decidir començar a tirar endavant L’Aixadell. Una cooperativa
de productes d’horta ecològics que
s’abasteix dels recursos naturals, la
terra i l’aigua, que envolten Manresa i el canal de la Sèquia. Avui dia,
tenen unes 16 varietats de cultiu
de regadiu i abasteixen més d’una
trentena d’unitats familiars setmanalment, dos restaurants i una botiga. La venda la fan ells directament.
Els arriben a través d’un formulari
per Internet i les reparteixen porta a porta, o també les recullen a la
mateixa parcel·la on treballen. Van
ser diferents inquietuds les que els
van portar a ser on són avui.
Però el cert és que l’ús que en fan
aquests dos joves agricultors no és
pas la tònica que des dels anys vuitanta van patint les 500 hectàrees

Cultiven 16 varietats diferents

d’horta històrica que sorgeixen
amb la construcció del canal de la
Sèquia, i que té el terme municipal
de Manresa. En els últims anys, de
fet, han guanyat pes els cultius pro-

Cambra comerç

Redacció

pis del secà i el desaprofitament,
fins i tot, d’algunes de les parcel·les.
Un fet que pot posar en perill el futur de la zona de regadiu de Manresa, quan de fet és l’ús originari
d’aquestes hectàrees. Un resultat
que, pels membres de L’Aixadell,
també rau en la falta de propostes per part dels actors públics per
mantenir el caràcter agrícola de la
zona. El setembre de 2010, la Universitat de Lleida publicava una radiografia de l’Estat i l’ús d’aquestes zones, en què s’estableix que la
sostenibilitat mediambiental de
la ciutat passa, entre altres coses,
per preservar i millorar els regadius
del Poal i Viladordis. L’objectiu de
L’Aixadell és continuar creixent i
sumant esforços, en paraules dels
seus dos fundadors. I qui sap si la
cooperativa pot ser l’embrió de la
recuperació i preservació del patrimoni de regadiu que existeix a l’entorn del nucli urbà de Manresa. n

L’estudi de la Cambra de Comerç de Manresa és optimista

les empreses, una dada rellevant,
ja que té una repercussió directa
en la seva competitivitat.
Com ja s’ha visualitzat en edicions anteriors de l’estudi, el sector
industrial té un pes molt destacat
en l’economia del Bages. I és que el
VAB generat per la indústria representa el 3,7 % del total català, més
del doble del pes global que té l’economia del Bages dins de la catalana, que és de l’1,78 %. A més, en el
darrer exercici analitzat, la indústria guanya productivitat amb relació a la resta de sectors econòmics.
El teixit industrial també està al

capdavant de la internacionalització de l’economia bagenca. Segons
l’estudi, un 21,7 % d’empreses industrials exporten, i en alguns sectors, com el material de transport o
la indústria química, les empreses
exportadores superen el 45 % del
total. Una altra de les dades positives de l’estudi és que l’any 2015
les empreses del Bages van reduir
l’endeutament respecte d’exercicis
anteriors. Malgrat això, encara hi
ha una quarta part de les empreses
amb endeutaments per sobre del
81 %, cosa que fa que siguin empreses en situació de risc. n

Assessoren de franc
sobre les clàusules
abusives dels bancs
Redacció
Manresa
nnn Amb l’objectiu de seguir in-

crementant la conscienciació dels
ciutadans sobre els seus drets com
a consumidors, el dilluns 23 d’octubre es va iniciar el servei gratuït
d’assessorament sobre clàusules
abusives en l’àmbit financer. La
prestació es durà a terme a les dependències del Consell Comarcal
del Bages tots els dilluns, de 10 a
14 hores, i els dimarts, de 10 a 13
hores, fins al proper dimarts 19 de
desembre.
Amb l’aportació econòmica de
la Diputació de Barcelona i sota la supervisió administrativa
del personal de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor
del Bages (OCIC), lletrats de l’Il·
lustre Col·legi d’Advocats de Manresa (ICAM) són els encarregats
d’oferir atenció personalitzada als

consumidors.
En aquest sentit, la prestació té
la finalitat d’informar, orientar
i assessorar les persones consumidores sobre despeses de formalització hipotecària, clàusules de
venciment anticipat i altres clàusules abusives.
El servei és d’accés gratuït per a
tots els ciutadans de la comarca i
s’ha de sol·licitar una cita prèvia
a l’OCIC, ja sigui presencialment,
trucant al número de telèfon 936
930 353, o bé per correu electrònic
a ocic@ccbages.cat.
L’OCIC és un departament integrat dins l’estructura del Consell
Comarcal del Bages i vinculat
amb l’Agència Catalana del Consum (ACC), que té les funcions bàsiques d’assessorament i gestió de
tràmits senzills i gratuïts quan sorgeixen controvèrsies en matèria de
consum entre consumidors/usuaris, i empreses o establiments. n
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La Cambra programa un taller per
repensar el comerç amb Enric
Bastardas

El comunicador Enric Bastardas | Arxiu particular

Canviar les formes de pensar en l'àmbit del treball i personal per trobar solucions creatives que
puguin aplicar-se al dia a dia d'un establiment comercial. Aquest és l'objectiu del taller que ha
programat la Cambra per al dimecres 15 de novembre i que anirà a càrrec del comunicador Enric
Bastardas. L'activitat s'adreça a professionals del sector del comerç, és gratuïta, i es farà entre 2/4
de 3 i 2/4 de 5 de la tarda, l'horari en què molts establiments tanquen per dinar.
El taller vol ser un viatge de dues hores per actituds, energies i il·lusions. En ell s'encoratjarà els
participants a reflexionar sobre què fa que algunes persones connectin amb els altres i d'altres
no, què tenen les persones creatives per a ser-ho, o què podem fer per transmetre sensacions.
Es tracta d'una sessió per estimular la creativitat dels professionals del sector del comerç i motivarlos a pensar de forma diferent.
Per participar al taller és necessari fer inscripció prèvia al telèfon 93 872 42 22 o per correu
electrònic ajmongr@cambramanresa.org.

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/71213/cambra/programa/taller/repensar/comerc/amb/enric/bastardas
Pàgina 1 de 1
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ECONOMIA
LA INICIATIVA

LA COMPANYIA

Repsol
Marcadors

OBTÉ EL 41,3% MÉS
DE BENEFICI FINS AL
SETEMBRE

 Repsol va obtenir un benefici

net de 1.583 milions d'euros en
els primers nou mesos de l'any,
el 41,3% més que en el mateix
període del 2016, segons va
informar ahir la companyia a la
CNMV

Mosaics
Martí
JORNADA DE
PORTES OBERTES EL
PROPER DIA 11

 Mosaics Marti farà una

jornada de portes obertes el
proper dissabte 11 de
novembre, de 10 del matí a 2
del migdia en el marc de la
Setmana del Turisme
Industrial

L’ACTIVITAT

Comerç
JORNADA A LA
CAMBRA AMB ENRIC
BASTARDAS

L’EVOLUCIÓ DEL MERCAT LABORAL L’augment de l’atur al conjunt del Principat és el més alt que s'ha vist
en aquest mes des de l'any 2008. La puja situa la xifra total d'aturats a Catalunya en 415.071

L’atur a la Catalunya Central puja
el 0,87% l’octubre i voreja els 28.000

El territori manté el ritme de davallada interanual del nombre d’aturats per sobre del 10%
REDACCIÓ/EFE MANRESA

El nombre d’aturats a les comarques de la Catalunya Central
es va situar el mes d’octubre passat en 27.964, el que suposa el
0,87% més que el setembre. L’increment al territori interior és
molt inferior al del conjunt de Catalunya, on l’atur s’ha disparat
aquest octubre el 3,67% intermensual, ﬁns als 415.071.
En termes interanuals, el nombre d’aturats va baixar a les comarques centrals el 10,15%, a un ritme
similar, doncs, en què es manté
des del maig del 2015, quan el percentatge de descens d’un any a
l’altre ha estat d’entre el 10 i el 12%
mes a mes.
Per comarques, l’atur baixa en
tres: Alt Urgell (-1,5%), Bages
(-0,28%) i Baix Llobregat Nord
(-0,49%), i s’incrementa a la resta.
És especialment signiﬁcatiu el
creixement del 9,26% a la Cerdanya, i també a l’Anoia, on l’atur no
frena i augmenta un altre 2,73%, i
torna a superar en termes absoluts els 8.000 aturats, xifra que n0
s’assolia des del mes de maig passat.
El pitjor octubre des del 2008
El nombre de persones a l'atur registrades a Catalunya en el Servei
Públic d'Ocupació Estatal ha augmentat l'octubre en 14.698 persones, el 3,67% amb relació a setembre, cosa que la converteix en la
comunitat de l’estat on més puja
la desocupació en números absoluts encara que no en termes relatius. L’augment és, a més, l'increment més alt que s'ha vist en

g

L’ATUR, COMARCA PER COMARCA

Comarca

Octubre 17

Setembre 17

Octubre 16

Diferència
mensual (%)

Diferència
anual (%)

Alt Urgell
Anoia
Bages
Baix Llobregat Nord
Berguedà
Cerdanya
Moianès
Solsonès
Total Cat. Central
Total Catalunya

856
8.067
9.780
5.650
2.069
531
492
519
27.964
415.071

869
7853
9807
5678
2035
486
488
507
27723
400373

944
9051
10709
6540
2169
544
567
600
31124
458406

-1,5
2,73
-0,28
-0,49
1,67
9,26
0,82
2,37
0,87
3,67

-9,32
-10.87
-8,67
-13,61
-4,61
-2,39
-13,23
-13,5
-10,15
-9,45

Font: departament de Treball

aquest mes des de l'any 2008 a Catalunya. La puja situa la xifra total
d'aturats a Catalunya en 415.071.
En el conjunt de l’Estat, els aturats s'han incrementat en 56.844
persones i el nombre de desocupats inscrits arriba a 3.467.026, segons les dades publicades ahir pel
Ministeri d'Ocupació i Seguretat
Social.
En relació amb el mateix mes
de l'any anterior, el nombre d'aturats ha caigut a Catalunya en
43.335 persones, fet que suposa
una disminució del 9,45%. En termes interanuals, Catalunya és la
comunitat autònoma on més es
redueix l'atur, per darrere de les
Illes Balears (-9,8 %), Castella-la
Manxa (-9,9 %) i Aragó (-11,7 %).
No obstant això, en números absoluts, Catalunya és la primera comunitat en increment de l'atur
(14.698 persones), seguida d'Andalusia (12.971), Illes Balears
(8.980), Castella i Lleó (4.977) i
Castella-la Manxa (4.949).
L'increment de l'atur ha afectat

tant homes com dones (amb un
increment del 4 % entre els primers i un 3,4 % entre les dones),
mentre que, per edats, la desocupació s'ha incrementat més entre
els menors de 25 anys (+8,2 %).
Per sectors, l'atur ha pujat en
especial en el sector serveis, on
s'incrementa en 12.561 persones
en relació amb el mes anterior,
mentre que en la indústria puja en
286 persones, en 1.219 en l'agricultura, i en 779 entre els que no
tenien ocupació anterior. En la
construcció, l'atur es redueix en
147 persones.
El mercat laboral va mantenir
el ritme a l'octubre, amb 94.368
ocupats més a tot l’Estat ﬁns als
18,4 milions, gràcies a l'estirada de
l'educació i malgrat l'habitual
descens en l'hostaleria després de
la temporada estival i a la pitjor
evolució del sector agrari per la
sequera. Amb aquestes dades, la
ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, va dir ahir que Espanya
s'acosta a l'objectiu d'aconseguir

els 20 milions d'ocupats el 2019, si
bé va destacar que la creació
d'ocupació «s'està parant a Catalunya». Al Principat l'increment
d'aﬁliats ha estat una tercera part
del de fa un any, 1.702 ocupats
nous a l'octubre d'aquest any enfront dels 5.858 de l'any passat.
En el conjunt estatal, la pujada
d'aﬁliats d'octubre és la segona
millor evolució per a aquest mes
dels últims dotze anys només per
sota de la de l'any passat quan es
van sumar 101.335 ocupats.
Per sectors, va seguir tirant de
l'ocupació en l'educació per
l'arrencada de curs, amb 137.152
ocupats més, mentre que va caure
en l'hostaleria després de la campanya d'estiu, 60.030 menys. En
total, el Règim General va registrar
un ascens de 94.979 persones, el
0,63% més, ﬁns a situar-se en
15.144.839 ocupats. Quant al règim agrari va patir les conseqüències de la sequera amb 4.834 aﬁliats més davant els 26.382 del mateix mes de l'any passat.
Respecte a la desocupació i per
sectors, només es va reduir l'atur
a la construcció (5.190 menys) i
entre el col·lectiu sense ocupació
anterior (173 menys), mentre que
es va incrementar principalment
en els serveis (50.985 més). La desocupació masculina es va situar
en 1.465.377 persones, amb
25.912 aturats més, mentre el femení va arribar als 2 milions,
30.932 dones en atur més; mentre
que per edat, l'increment de la desocupació es va concentrar en els
majors de 25 anys, amb 47.778
més.

 La Cambra de Comerç de

Manresa organitza per al
proper dia 15, de 2/4 de 3 a 2/4
de 5 de la tarda, un taller
gratuït per repensar el comerç
amb el comunicador Enric
Bastardas.

Els turistes gasten
2.168 milions
a Catalunya el
setembre, el 6,3% més
EFE BARCELONA

Els turistes internacionals van
gastar 2.168 milions al setembre a
Catalunya, el 6,3% més que en el
mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades ahir per
l'Institut Nacional d'Estadística
(INE). Amb aquesta xifra, Catalunya s'ha convertit en la comunitat de l’Estat amb més pes en la
despesa dels viatgers internacionals el setembre, amb el 23% del
total, seguida de les Balears (22%)
i Andalusia (15%), segons l'Enquesta de Despesa Turístic.
A Catalunya, la despesa durant
els primers nou mesos de l'any ha
estat de 15.799 milions d'euros, un
12,2% més que el 2016. Durant els
primers nou mesos de l'any, Catalunya també ha estat una de les
comunitats que ha acumulat una
despesa més gran amb el 22,6%
del total, seguit per les Balears
(18,6%) i Canàries (17,5%).
La despesa mitjana per turista
a Catalunya va ser de 1.089 euros,
un 0,2% més que en el mateix període de l'any anterior, mentre
que la mitjana espanyola se situa
en els 1.068 euros, un 0,8% més.
Diàriament, cada turista internacional va deixar de mitjana 185
euros a Catalunya, un 3,7% més, i
a Espanya 144 euros, un 6,6% més.
La durada mitjana del viatge va
ser de 5,9 dies entre els turistes internacionals que van viatjar a Catalunya, xifra un 3,4% inferior a la
registrada l'any passat, i a Espanya
va ser de 7,4, un 5,5% inferior que
el 2016.
A L’estat, els turistes estrangers
es van deixar entre gener i setembre la xifra rècord de 69.892 milions d'euros, un 13,9 % més que
el mateix període del 2016. Només al setembre, la despesa va
arribar als 9.432 milions d'euros,
un 12,3% més que en el mateix
mes del 2016.

