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Un centenar d'empreses reben
assessorament per innovar i
internacionalitzar-se
La Cambra  de Comerç de Manresa és la representant a la comarca d'aquesta
xarxa gestionada per ACC1Ó i el Consell General de Cambres de Catalunya

La xarxa Enterprise Europe Network (EEN) de la Comissió Europea ha donat suport a més d'un
centenar d'empreses del Bages en el període 2015-2016 en els seus processos d'innovació i
internacionalització. Aquest és el balanç del darrer pla operatiu del node de l'EEN a Catalunya, que
s'articula a través d'un consorci liderat per ACC1Ó i el Consell de Cambres i que al territori
gestiona la Cambra de Comerç de Manresa. A tot Catalunya, s'han beneficiat d'aquesta xarxa
prop de 2.600 pimes.

D'una banda, les empreses han rebut assessorament personalitzat en innovació, transferència
tecnològica i internacionalització per guanyar competitivitat i consolidar la seva presència en
mercats exteriors. També ho han fet a través de 16 missions empresarials organitzades a
Europa i països com Xile, Mèxic, Rússia o Corea del Sud, amb l'objectiu de fer prospecció de
mercat, buscar noves oportunitats de negoci i fomentar la transferència de tecnologia.

Durant aquest període 2015/2016 la Cambra de Manresa ha organitzat 3 jornades informatives
sobre programes i ajuts europeus per a la promoció de l'R+D+i, majoritàriament en el marc del
programa Horizon 2020 de la Unió Europea. La Cambra també ha resolt 102 consultes
d'empreses sobre temes internacionals i ha col·laborat en l'organització dels Brokerage Events en
fires com Alimentaria o el Mobile World Congress. Els Brokerage Events són trobades d'empreses
catalanes amb empreses europees per fomentar projectes de cooperació internacional, des
d'acords comercials o de subcontractació fins a joint ventures o projectes d'R+D col·laboratius. En
total han participat en aquestes trobades més de 2.500 empreses provinents de 38 països.
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Amazon implantarà al seu cen-
tre logístic de Castellbisbal i a la
seva futura planta del Prat de Llo-
bregat la seva tecnologia més
avançada a Catalunya, que està
basada en la robòtica i que impli-
carà la creació de 800 nous llocs
de treball en aquestes instal·la-
cions.

La multinacional nord-ameri-
cana ho va explicar ahir en una vi-
sita guiada per a la premsa per les
instal·lacions que té a Castellbis-
bal, que ha estat el primer centre
de la companyia a Espanya a apli-
car aquesta avançada tecnologia,
creada per la mateixa Amazon.

La nova tecnologia implicarà la
creació de 500 llocs de treball al
centre logístic que inaugurarà a
l'octubre al Prat de Llobregat, més
100 llocs de treball especialitzats
en tecnologia, enginyeria i infor-
mació en aquesta mateixa planta,
i 200 més a la planta de Castellbis-
bal, 20 dels quals relacionats amb
la tecnologia.

Els nous llocs de treball de Cas-
tellbisbal s'incorporaran al llarg
dels pròxims dos anys, mentre
que els 600 que es requeriran al
Prat se sumaran a la plantilla de
1.500 empleats ja previstos inicial-
ment.

«Amb aquesta tecnologia
d'Amazon Robotics s'augmenta
l'inventari de productes el 50%,
cosa que farà augmentar les co-
mandes i, en conseqüència, im-
plicarà la creació de més llocs de
treball», va explicar el director
d'operacions d'Amazon a Espa-
nya i Itàlia, Fred Pattje.

A la planta de Castellbisbal,
s'ha creat un gran espai d'emma-
gatzematge de productes en el
qual circulen 350 robots per terra,
que transporten automàticament
les prestatgeries que contenen els
productes requerits per a cada co-
manda a una velocitat d'1,7 me-
tres per segon. Els robots circulen
de manera autònoma per tot el
circuit per sota de les prestatgeries
i tenen sensors per evitar topar, i
poden suportar fins a 1.500 quilos
de pes de les prestatgeries que
transporten fins als punts on els
empleats preparen les comandes
corresponents.

Segons la companyia, els ro-
bots permeten accelerar el temps
de preparació de les comandes i
reduir les distàncies que han de
recórrer els empleats en acostar-
los físicament les prestatgeries,
cosa que també redueix el temps
que es triga a emmagatzemar els
articles.

«La nova tecnologia ens per-
met ubicar molts més productes
al magatzem perquè els empleats
no necessiten accedir-hi i, per
tant, s'utilitza l'espai d'una mane-
ra molt més òptima, cosa que ens
permet acostar-nos més al
client», va assegurar Pattje.

«Al centre logístic de San Fer-
nando (Madrid), els treballadors
han d'anar fins a les prestatgeries
a buscar el producte, però a Cas-
tellbisbal ara són les prestatgeries
les que van fins als empleats, cosa
que estalvia a la plantilla fins a 7
quilòmetres al dia», va afirmar
Pattje.

També va afegir que aquesta
tecnologia «no es prova» a Espa-
nya sinó que s'aplica «perquè fun-
ciona», i que l’estat espanyol és el
tercer país a la Unió Europea en
què Amazon implementa aquests
robots, després d'Anglaterra i Po-
lònia.

EFE CASTELLBISBAL

INVERSIONS A CATALUNYA El gegant del comerç electrònic Amazon està implantant a les seves instal·lacions
catalanes robots d’última generació i crearà nous llocs de treball al Prat de Llobregat i a Castellbisbal

Amazon crearà 800 llocs de treball a
Catalunya amb la seva última tecnologia
El gegant de la distribució on-line incorpora robots de nova generació als seus centres logístics

ACN

Els robots d’Amazon traslladen els armaris fins al punt on hi ha els treballadors

Endesa repartirà els 1.411 mi-
lions d’euros de benefici que va
obtenir durant el 2016 entre els
seus accionistes. Segons va con-
firmar ahir Borja Prado, president
d’Endesa, en la junta general d’ac-
cionistes, l’empresa haurà abonat
un total d’1,33 euros per acció en
divends amb càrrec al 2016, fet
que significa el repartiment del
100% dels beneficis nets generats
per l’empresa durant l’exercici.
D’aquesta manera, va remarcar
Prado, la companyia segueix en la
línia marcada pel compromís ad-
quirit pel consell d’administració
en l’OPV del 2014. Els dividends
abonats amb càrrec a l’exercici
passat, segons va explicar Prado,
suposen un increment del 30%
respecte als del 2015 i estan en sin-
tonia amb la millora dels resultats
de l’empresa energètica.

D’altra banda, en un nou pas
cap a la igualatat de gènere, l’em-
presa ha incorporat  Patricia Gre-
go al consell d’administració.

AGÈNCIES MADRID

Endesa repartirà
tots els beneficis 
del 2016 entre els
seus accionistes

La xarxa Enterprise Europe
Network (EEN) de la Comissió
Europea ha donat suport a més
d’un centenar d’empreses del Ba-
ges en innovació i internaciona-
lització. Aquest és el balanç del
darrer pla operatiu del node de
l’EEN a Catalunya, que s’articula
a través d’un consorci liderat per
ACCIÓ i el Consell de Cambres i
que al territori gestiona la Cambra
de Comerç de Manresa. Les em-
preses han rebut assessorament
personalitzat en innovació, trans-
ferència tecnològica i internacio-
nalització per guanyar competiti-
vitat i consolidar la seva presència
en mercats exteriors. També ho
han fet 16 missions empresarials
a Europa i països com Xile, Mèxic,
Rússia o Corea del Sud, amb l’ob-
jectiu de fer prospecció de mercat
i buscar noves oportunitats. La
Cambra ha organitzat tres jorna-
des informatives sobre programes
i ajuts europeus per a la promoció
de l’R+D+i, majoritàriament en el
marc del programa Horizon 2020
de la Unió Europea. 

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra
assessora un
centenar
d’empreses per
sortir a l’estranger

La vaga parcial de taxistes con-
vocada per les associacions del
sector de l'àrea metropolitana de

Barcelona per reclamar mesures
contra l'intrusisme va tenir un se-
guiment majoritari, segons els
sindicats i l'Institut Metropolità
del Taxi. La falta de taxis durant
l'aturada estatal, de 10.00 a 14.00
hores, es va notar sobretot en
punts com l'estació de Sants i la
plaça Catalunya de Barcelona, on
els professionals del sector es van
concentrar a les 11.00 hores per

iniciar una marxa pel centre de
Barcelona. Centenars de taxistes
van participar en la manifestació
que va finalitzar davant la Delega-
ció del Govern, on el subdelegat a
Barcelona, Emilio Ablanedo, va
rebre un grup d'aquests conduc-
tors professionals per escoltar les
seves reivindicacions.

Paral·lelament a Catalunya,
milers de taxistes van seguir atu-

rades i es van concentrar en una
dotzena de ciutats d'Espanya per
frenar el creixement de les llicèn-
cies de cotxes de lloguer amb con-
ductor, que utilitzen plataformes
com Uber i Cabify. El portaveu de
l'associació d'Élite Taxi, Iban Ses-
ma, va destacar que el seguiment
de l'aturada va ser «majoritari», el
mateix qualificatiu que va usar
l'Institut Metropolità del Taxi.

ACN BARCELONA

La vaga dels taxistes en contra de l’intrusisme
professional al sector obté un seguiment majoritari
Els taxistes protesten en
contra de les llicències de
cotxes de lloguer amb
conductor
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 El 2016 la inversió en hotels
es va situar per segon any
consecutiu en els 2.000 milions
d'euros, segons l'informe
Expectatives 2017 de Deloitte. El
15% de la inversió es va
realitzar a Catalunya

15%
DE LA INVERSIÓ EN

HOTELS ES FA A
CATALUNYA

EL PERSONATGELA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El president de la Fundació
la Caixa, Isidre Fainé,
presentarà avui a Lisboa
l'estratègia que desenvoluparà
la institució a Portugal, en un
acte juntament amb el primer
ministre lusità, António Costa.

Fainé
AVUI PRESENTA ELS
PLANS DE LA CAIXA

PER A PORTUGAL

Abertis va guanyar 130
milions el primer trimestre del
2017, el 66,2% menys que els
385 milions de fa un any, per
l'impacte que va tenir la
consolidació del 100% de la
xilena Autopista Central.


ABERTIS GUANYA

130 MILIONS EL
PRIMER TRIMESTRE
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Curs per minimitzar els riscos en
les negociacions internacionals
Tindrà lloc el proper dijous 4 de maig de 9 del matí a 2 del migdia a la Cambra

La Cambra de Comerç de Manresa farà el proper dijous 4 de maig un curs intensiu per aprendre a
minimitzar costos en les negociacions internacionals. El curs se centrarà en l'ús dels Incoterms
2010, un document que s'utilitza en les transaccions comercials internacionals per aclarir costos i
delimitar les responsabilitats entre el comprador i el venedor. La formació s'adreça a professionals
amb responsabilitat en la gestió d'operacions internacionals i té per objectiu donar-los les eines
per utilitzar correctament aquest document i assegurar una negociació internacional amb els
mínims riscos i costos.

Les inscripcions per aquest curs, que es farà de 9 del matí a 2 del migdia, és oberta i per fer-la cal
adreçar-se a la Cambra al telèfon 93 872 42 22 o al correu electrònic jmonge@cambramanresa.org.

Propers cursos en internacionalització

Per a les properes setmanes la Cambra ha programat altres cursos en l'àmbit de la
internacionalització de les empreses. El dia 9 de maig se'n farà un sobre enviament de mostres que
porta per títol Les mostres: com enviar-les i què identifica la duana. El 30 de maig se'n farà un altre
en què es parlarà de com identificar l'origen o la procedència d'un producte i distingir quan és
intracomunitari o extracomunitari. Tots els cursos tenen la inscripció oberta.
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El nombre d'aturats va aug-
mentar a Catalunya en 18.200 per-
sones durant els tres primers me-
sos de l'any, respecte al trimestre
anterior, fins a arribar a les
576.700 persones, cosa que va si-
tuar la taxa d’atur en el 15,28%.

Segons l'Enquesta de Població
Activa (EPA) publicada ahir per
l'Institut Nacional d'Estadística,
en el conjunt de l’estat espanyol
l'atur va augmentar en un total de
17.200 persones el primer trimes-
tre, fins a la xifra de  4.255.000
d'aturats, de manera que la taxa
de desocupació es va situar en el
18,75% de la població activa.

Catalunya és la comunitat au-
tònoma en la qual més va aug-
mentar l'atur durant el primer tri-
mestre de l'any en números abso-
luts. Respecte al primer trimestre
de l'any anterior, l'atur va baixar a
Catalunya en 83.300 persones, el
12,62% menys.

Del total d'aturats que hi ha en
aquests moments a Catalunya,
296.200 són dones, mentre que els
homes ascendeixen fins a
280.500, cosa que ha situat la taxa
d'atur femenina en el 16,44% i la
masculina en el 14,22%.

Dels 576.700 aturats que hi ha
a Catalunya, gairebé la meitat,
324.400, són persones que bus-
quen la seva primera ocupació o
que han deixat l'última feina fa
més d'una any.

D'altra banda, 181.400 perso-
nes són desocupats del sector ser-
veis; 42.200 de la indústria; 19.900
de la construcció; i 8.800 de l'agri-
cultura.

Per trams d'edat, el grup d'atu-
rats més nombrós és el que està
entre els 35 i els 44 anys, que arriba
a les 161.900 persones; seguit de
tram entre els 45 i els 54 anys, amb
13.200 persones sense feina; el
que va de 25 a 34, 118.000 aturats;
i de 55 anys a més, amb 81.500 de-
socupats. Entre 20 i 24 anys el
nombre d'aturats s'eleva a 61.400
persones i en el tram d'edat de 16
a 19 anys són 23.800. 

Tot i la mala evolució de l’atur a
nivell català en aquest inici d’any,
la Generalitat confia que les dades
sobre l'ocupació seran positives
en acabar el 2017.

La consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generali-
tat, Dolors Bassa, va comentar
ahir a través d’un comunicat que
«l’EPA del primer trimestre és
com una moneda de dues cares i
mantenim l'optimisme en que
aquest 2017 serà positiu en relació
amb el mercat de treball i la feina
digna».

Així, la consellera va destacar
que el primer trimestre ha estat
«negatiu» en atur i població ocu-
pada, sobretot perquè la Setmana
Santa ha sigut fora d'aquest perío-
de, però que les dades interanuals
són positives, ja que s'han enca-

denat 14 trimestres consecutius
amb un creixement de l’ocupació.

D'una altra banda, els sindicats
CCOO i UGT van alertar ahir que
les dades de l'EPA, amb una Cata-
lunya amb una taxa d'atur del
15,3%, revela que la recuperació
del mercat de treball que s’ha ex-
perimentat fins ara és «insufi-
cient, lenta i precària».

Els dos principals sindicats rei-
vindiquen que s'aprovi ja la Ren-
da Garantida de Ciutadania a Ca-
talunya, encara pendent d'apro-
vació, i una «aposta clara» de la
Generalitat de Catalunya pel Pac-
te Nacional per la Indústria.

EFE MADRID

EL MERCAT DE TREBALL Catalunya és la comunitat autònoma en la qual durant el primer trimestre de l’any ha
crescut més l’atur amb 18.200 persones. Ara, la taxa és del 15,3%, segons l’EPA

L’atur augmenta en 18.200 persones
a Catalunya i deixa la taxa al 15,3%
Segons l’EPA, la xifra de desocupats s’eleva fins a les 576.000 persones, en el primer trimestre

TONI ALBIR/EFE

Els secretaris generals de la UGT i CCOO de Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco

La Cambra de Comerç de Man-
resa portarà a terme el proper di-
jous, 4 de maig, al matí un curs in-
tensiu per aprendre a minimitzar
costos en les negociacions inter-
nacionals.

El curs se centrarà en l’ús dels
Incoterms 2010, que és un docu-
ment que s’utilitza en les transac-
cions comercials internacionals
per tal d’aclarir costos i delimitar
les responsabilitats entre el com-
prador i el venedor.

Aquesta acció formativa s’adre-
ça a professionals amb responsa-
bilitat en la gestió d’operacions in-
ternacionals i té per objectiu do-
nar-los les eines per utilitzar co-
rrectament aquest document i as-
segurar una negociació interna-
cional amb els mínims riscos i
costos.

Les inscripcions per aquest
curs, que es farà de 9 del matí a 2
del migdia, estan obertes i per fer-
les cal adreçar-se a la Cambra de
Comerç de Manresa.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra
organitza un curs
per reduir riscos
internacionals

El Celler Abadal ha obtingut
tres medalles d'Or al Concurs In-
ternacional de Vins Gilbert & Gai-
llard 2017: Medalla d'Or per l'Aba-
dal Picapoll 2016, Medalla d'Or
per l'Abadal Crianza 2013, i una
Medalla d'Or +90 pel Vi de Finca
Abadal 3.9. 
El Vi de Finca Abadal 3.9, a més a
més, ha estat reconegut amb una
menció Especial degut als més de
95 punts que ha obtingut; una
puntuació que només han assolit
sis cellers a Espanya, tots ells a Ca-
talunya.

La revista Gilbert & Gaillard,
d'origen francès i amb més de 25
anys de trajectòria, realitza les se-
ves degustacions a nivell mun-
dial. És la segona revista especia-
litzada més important al món.
Amb la coorganització del Depar-
tament d'Agrictultura i de l'Insti-
tut Català de la Vinya i el Vi, aquest
any 2017 la revista ha triat de nou
Catalunya com la regió vitiviníco-
la per al desenvolupament exclu-
siu de la degustació in situ, on
s'han tastat més de 500 vins.

REDACCIÓ MANRESA

Els vins d’Abadal
reben tres
medalles d’or
al concurs
Gilbert&Gaillard
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 El dèficit públic de Catalunya
s'ha situat en 220 milions
d'euros durant els primers dos
mesos de 2017, l'equivalent al
0,10% del PIB, segons les dades
que ha publicat aquest dijous el
ministeri d'Hisenda.

0,1%
DE DÈFICIT PÚBLIC A

CATALUNYA EL
GENER I EL FEBRER

LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Catalunya crearà mig milió
de llocs de treball fins al 2030,
segons l'informe que va
presentar ahir el Centre de
Predicció Econòmica en la
jornada 'Our Iceberg Is
Melting' de Barcelona.

2030
CATALUNYA CREARÀ
MIG MILIÓ DE LLOCS

DE TREBALL

 El grup assegurador
Catalana Occident ha obtingut
un benefici de 92,6 milions
d'euros durant el primer
trimestre d'aquest any, el 9,2%
més que en el mateix període
del 2016.


CATALANA OCCIDENT

AUGMENTA EL
BENEFICI EL 9,2% 

El BBVA va obtenir un benefici
net atribuït de 1.199 milions d'eu-
ros el primer trimestre del 2017, el
69% més que un any abans, a cau-
sa de la «bona evolució dels in-
gressos recurrents, a la moderació
de les despeses ia la reducció dels
sanejaments», va informar ahir
l'entitat a la CNMV.

En un comunicat, el conseller
delegat de l'entitat, Carlos Torres

Vila, va destacar que aquests re-
sultats, que van créixer en totes les
àrees de negoci i van superar les
previsions dels analistes, demos-
tren «la capacitat de BBVA per ge-
nerar ingressos recurrents en
qualsevol entorn».

Segons aquests comptes, Mè-
xic segueix sent l'àrea on el banc
guanya més diners, 536 milions
d'euros, enfront dels 266 milions
que va registrar a Espanya.

EFE MADRID

BBVA guanya 1.200 milions el
primer trimestre, el 70% més

Seat ha signat l’operació de ven-
da més important en el canal de
flotes de la seva història, en ven-
dre 1.750 unitats del Seat León a
la farmacèutica turca Abdi Ibra-
him, que ha adquirit aquests cot-
xes per a la seva xarxa comercial.

En un comunicat, la compan-
yia ha precisat que l'operació s'ha
fet de la mà del distribuïdor de
Seat a Turquia, Dogus Automoti-

ve. Seat va lliurar ahir al matí les
primeres 100 unitats del León i
completarà l'operació fins a finals
d'agost. Segons la nota de premsa,
la farmacèutica ha valorat la segu-
retat del León 1.6 TDI 115 CV
DSG, que incorpora, entre d'al-
tres, set coixins de seguretat, els
sistemes ABS i ASR, el sistema de
frenada automàtic multicol·lisió i
càmera de visió posterior, així
com el seu baix consum.

EFE BARCELONA

Seat tanca a Turquia la venda
més important al canal de flotes
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Ara fa 10 anys
crònica setmanal de com es va inflar la bombolla. 2007-2017
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