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La Cambra engega el procés per
renovar els seus òrgans de govern
Fins el 15 de novembre pot consultar-se telemàticament el cens electoral

La Cambra de Comerç de Manresa ha engegat el procés per renovar els seus òrgans de govern i
que culminarà amb la celebració d'unes eleccions camerals al llarg del 2018. La primera fase del
procés és l'exposició del cens electoral per tal que totes les empreses de la demarcació puguin
comprovar si hi són representades i conèixer de quin grup formen part. El cens es pot consultar
fins el dia 15 de novembre telemàticament, mitjançant un enllaç accessible des del web de la
Cambra, o bé presencialment a les oficines de la Cambra durant l'horari habitual d'atenció al
públic.

Fins el 29 de novembre hi haurà temps per presentar reclamacions a la composició del cens. El
Comitè Exectiu de la Cambra les resoldrà i d'aquí en sortirà el cens definitiu d'empreses que podran
votar a les eleccions i ser elegides com a representants del seu grup per formar part del Ple de la
Cambra.
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http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/71291/cambra/engega/proc/renovar/seus/organs/govern

http://www.cambramanresa.cat
http://www.cambramanresa.cat
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El preu dels ous en origen des-
tinats a la indústria alimentària
s'han disparat fins a un 70% en els
últims tres mesos. Així, el preu
d'una dotzena d'ous de mida L al
mercat majorista val ara mateix al
voltant de 1,45 euros, mentre que
aquest estiu costava 0,85 euros.

Així ho ha assegurat la directora
de la Federació Avícola Catalana
(FAC), Anna Toda, que diu que el
motiu de l'increment dels preus i
de la demanda és l'alerta sanitària
que va haver-hi aquest estiu a Eu-
ropa per l'ús d'un insecticida pro-
hibit en diverses granges, sobretot
d'Holanda i Bèlgica, fet que va
provocar el tancament de molts
centres de producció. Segons
Toda, aquesta situació ha fet que

«falti ou en molta quantitat, so-
bretot els mesos abans de Nadal
que és quan la indústria alimen-
tària té més demanda». 

Com que l'estat espanyol no es-
tava inclòs en la llista de països
amb ous contaminats «aquí hi ha
hagut una demanda molt impor-
tant i això es nota tant en el mercat
de l'exportació, com en el consum
d'ous frescos i també en la indús-
tria», ha explicat Toda. La directo-
ra de la FAC diu que és una situa-
ció «conjuntural» i, per tant,
«quan les granges europees tan-
cades puguin reobrir i la indústria
ja no requereixi tants ous amb
motiu del Nadal, la demanda i els
preus s'estabilitzaran».  Toda as-
segura que el consumidor final
«gairebé no notarà l'increment».

Segons la directora de la FAC, els
ous es venen principalment a
grans superfícies o als minoristes
i «les grans superfícies no són par-
tidàries de pujar els preus, i menys
en productes bàsics, mentre que
els minoristes potser pugen una
mica el preu però no hi haurà
grans increments perquè no po-
den perdre clients».

D’altra banda, les granges cata-
lanes també han notat un aug-
ment de la demanda de l'exterior,
tot i que Toda deixa clar que el
mercat de proximitat «no quedarà
desproveït». A Catalunya hi ha
279 granges ponedores amb 4 mi-
lions de gallines que produeixen
anualment 94.722 milions de dot-
zenes d'ous, el 15% dels quals s’ex-
porten.

ACN BARCELONA

Creix el 70% el preu dels ous
per a la indústria alimentària
La puja no hauria d’arribar al consumidor final, segons la Federació Avícola
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El nombre de deutors concur-
sats manté la seva tendència de
caiguda iniciada el quart trimes-
tre del 2013 i a Catalunya s'enca-
denen 16 trimestres de disminu-
cions, segons les dades de l'Insti-
tut d'Estadística espanyol. En el
tercer trimestre, al Principat, el
nombre de deutors concursats

s'ha situat en 198 expedients, cosa
que suposa el 23,26% en relació
amb els 258 expedients que es van
presentar en el tercer trimestre de
l'any passat. D'aquests 198 expe-
dients presentats a Catalunya en
aquest tercer trimestre, 130 co-
rresponen a empreses amb acti-
vitat econòmica mentre que 68
corresponen a particulars o famí-

lies. La caiguda d'expedients
d'empreses és d'un 340,34% en el
tercer trimestre, mentre que els
concursos de particulars aug-
menten el 13,3%, de 60 a 68 expe-
dients. A l'Estat, el nombre de
deutors concursats se situa en el
tercer trimestre en 975 expe-
dients, cosa que suposa una dis-
minució del 12,4%.

ACN BARCELONA

El nombre de deutors concursats cau
el 23% en relació amb l'any passat

La Cambra de Comerç de Man-
resa ha engegat el procés per re-
novar els seus òrgans de govern i
que culminarà amb la celebració
d’unes eleccions camerals al llarg
del 2018. La primera fase del pro-
cés és l’exposició del cens electo-
ral per tal que totes les empreses
de la demarcació puguin compro-

var si hi són representades i conèi-
xer de quin grup formen part. El
cens es pot consultar fins al dia 15
de novembre telemàticament,
mitjançant un enllaç accessible
des del web de la Cambra
(www.cambramanresa.cat), o bé
presencialment a les oficines de la
Cambra durant l’horari habitual
d’atenció al públic.

Fins al 29 de novembre hi haurà
temps per presentar reclama-
cions a la composició del cens. Se-
gons fonts de l’ens, el Comitè
Exectiu de la Cambra les resoldrà
i d’aquí sortirà el cens definitiu
d’empreses que podran votar a les
eleccions i ser elegides com a re-
presentants del seu grup per for-
mar part del ple de la Cambra. 

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Manresa posa en marxa el
procés per renovar els òrgans de govern
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