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La Cambra farà una quarantena
d'accions de foment de l'exportació
al llarg de 2018
La Cambra de Manresa s'especialitza en accions adreçades a empreses del
sector de la subcontractació industrial

La Cambra de Comerç de Manresa facilitarà la sortida a l'exterior de les empreses del Bages
participant en l'organització de més d'una quarantena d'accions al llarg d'aquest any 2018. El Pla
d'Acció Internacional que impulsen de manera conjunta totes les Cambres catalanes preveu, entre
altres projectes, la realització de 39 missions comercials que han de servir per apropar les
empreses als mercats internacionals. D'aquestes, 10 seran en països d'Europa i el Pròxim Orient,
7 al continent americà, 11 a Àfrica i 11 més a Oceania i el sud-est asiàtic. Totes les accions poden
consultar-se al web www.paicambres.org.

Qualsevol empresa del Bages pot accedir a totes aquestes missions a través del servei
d'Internacionalització de la Cambra de Comerç de Manresa. La participació en aquestes missions
permet a l'empresa disposar agenda de reunions amb possibles clients, socis o proveïdors, en
funció dels seus interessos i objectius. El viatge al país de destinació es fa en grup i amb
l'acompanyament d'un tècnic de les Cambres, així com de col·laboradors locals.

Internacionalització d'empreses del metall

Tenint en compte les característiques del teixit empresarial local, la Cambra de Manresa s'ha
especialitzat en l'organització directa d'accions adreçades a empreses del sector de la
subcontractació, i molt especialment del metall. Per aquest motiu aquest any organitzarà una
participació agrupada d'empreses al Saló Siane que tindrà lloc a Toulouse el mes d'octubre. Es
tracta d'una de les fires de referència per al sector de la subcontractació industrial centrada en la
indústria aeronàutica, mèdica i del ferrocarril, entre altres. La visita s'organitzarà conjuntament amb
Acció i facilitarà que les empreses participants disposin d'un programa individual d'entrevistes amb
possibles clients que siguin presents a la fira. La previsió és que hi participin unes set empreses
catalanes.
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La Cambra de Comerç de Manresa organitzarà més d'una quarantena d'accions al llarg d'aquest any

2018 en el marc del Pla d'Acció Internacional, que impulsen de manera conjunta totes les cambres

catalanes. Aquest pla preveu, entre altres projectes, l'organització de 39 missions comercials que han

de servir per apropar les empreses als mercats internacionals. D'aquestes, 10 seran en països d'Europa

i el Pròxim Orient, 7 al continent americà, 11 a l'Àfrica i 11 més a Oceania i el sud-est asiàtic. Totes les

accions poden consultar-se a la pàgina web www.paicambres.org.

Qualsevol empresa del Bages pot accedir a totes aquestes missions a través del servei

d'Internacionalització de la Cambra de Comerç de Manresa. Segons fonts de l'ens, la participació en

aquestes missions permet a l'empresa disposar agenda de reunions amb possibles clients, socis o

proveïdors, en funció dels seus interessos i objectius. El viatge al país de destinació es fa en grup i amb

l'acompanyament d'un tècnic de les cambres, així com de col·laboradors locals.

La Cambra de Manresa s'ha especialitzat en l'organització directa d'accions adreçades a empreses del

sector de la subcontractació, i molt especialment del metall. Per aquest motiu aquest any organitzarà
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una participació agrupada d'empreses al reputat Saló Siane que es farà a Tolosa l'octubre (

www.salonsiane.com).
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ÉS NOTÍCIA:

La Cambra facilita la sortida a
l’exterior de les empreses del
Bages amb més d’una
quarantena d’accions al llarg
del 2018
El Pla d’Acció Internacional que impulsen conjuntament
totes les Cambres catalanes preveu 39 missions
comercials per ajudar les empreses a obrir nous mercats.
La Cambra de Manresa s’especialitza en accions
adreçades a empreses del sector de la subcontractació
industrial.

Foto: Jordi Preñanosa

El doctor Jordi Aligué substitueix el doctor
Pere Bonet com a nou president comarcal del
Col·legi de Metges de Barcelona

Detingut un conductor per fugir d’un control
policial a Osona

L'UManresa-FUB presenta experiències de
centres que treballen en entorns d'alta
complexitat

Construcció del nou ascensor

La reclamació de les clàusules terra pren
protagonisme en les consultes dels
consumidors

El CCB aposta per la sensibilització en l'àmbit
de la igualtat i les diversitats en els centres
educatius

Es presenta la millora de l’entorn de
l’escultura Pou de Llum, a la Balconada, en un
espectacular mirador de Manresa

La Cambra facilita la sortida a l’exterior de les
empreses del Bages amb més d’una
quarantena d’accions al llarg del 2018
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Es presenta la millora de l’entorn
de l’escultura Pou de Llum, a la
Balconada, en un espectacular
mirador de Manresa

Un judici popular simulat sobre
l’ús de l’Aigua, principal novetat
de la Festa de la Llum

La reclamació de les clàusules
terra pren protagonisme en les
consultes dels consumidors

AMPANS i ICL Iberia impulsen i
amplien el Premi d’Investigació i
d’Innovació sobre Persones amb
discapacitat intel·lectual

ECONOMIA / Redacció  
29/01/2018 20:24

La Cambra de Comerç de Manresa facilitarà la sortida
a l’exterior de les empreses del Bages participant en
l’organització de més d’una quarantena d’accions al
llarg d’aquest any 2018. El Pla d’Acció Internacional
que impulsen de manera conjunta totes les Cambres
catalanes preveu, entre altres projectes, la realització
de 39 missions comercials que han de servir per
apropar les empreses als mercats internacionals.
D’aquestes, 10 seran en països d’Europa i el Pròxim
Orient, 7 al continent americà, 11 a Àfrica i 11 més a
Oceania i el sud-est asiàtic. Totes les accions poden
consultar-se al web www.paicambres.org. 
  
Qualsevol empresa del Bages pot accedir a totes
aquestes missions a través del servei
d’Internacionalització de la Cambra de Comerç de
Manresa. La participació en aquestes missions
permet a l’empresa disposar agenda de reunions amb
possibles clients, socis o proveïdors, en funció dels seus interessos i objectius. El viatge al
país de destinació es fa en grup i amb l’acompanyament d’un tècnic de les Cambres, així
com de col·laboradors locals. 
  
Internacionalització d’empreses del metall 
Tenint en compte les característiques del teixit empresarial local, la Cambra de Manresa
s’ha especialitzat en l’organització directa d’accions adreçades a empreses del sector de
la subcontractació, i molt especialment del metall. Per aquest motiu aquest any
organitzarà una participació agrupada d’empreses al Saló Siane que tindrà lloc a Toulouse
el mes d’octubre (www.salonsiane.com). Es tracta d’una de les fires de referència per al
sector de la subcontractació industrial centrada en la indústria aeronàutica, mèdica i del
ferrocarril, entre altres. La visita s’organitzarà conjuntament amb Acció i facilitarà que les
empreses participants disposin d’un programa individual d’entrevistes amb possibles
clients que siguin presents a la fira. La previsió és que hi participin unes 7 empreses
catalanes.
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Les vendes al comerç minorista
van caure un 0,2% al llarg del 2017,
segons les dades publicades ahir
per l'INE. És el primer any que les
vendes cauen des del 2013, des-
prés de registrar augments el 2014
(+1,4%), el 2015 (+3,6%) i el 2016
(+2,7%). Entre el 2008 i el 2013, les
vendes van registrar descensos
tots els anys excepte el 2010, que
es van mantenir planes. Al con-
junt de l’Estat, les vendes van aug-
mentar l’1,2% al llarg del 2017. Ca-
talunya, Extremadura (totes dues
amb un -0,2%) i el País Basc
(-0,1%) són les úniques autono-
mies amb descensos a les vendes.
Amb tot, entre novembre i desem-
bre, els comerciants catalans van
facturar un 20,4% més, per l'efecte
de Nadal.  D'altra banda, l'INE ha
revisat el descens de vendes del
mes d'octubre, del 3,9% al 4,1%. 

Durant tot el 2017, la mitjana de
les vendes sense tenir en compte
les estacions de servei va dismi-
nuir un 0,3% i el subsector que
més va caure va ser el de l'equipa-
ment de la llar (-2%), mentre que
l'alimentació va augmentar un
0,3%, l'equipament personal un
1,5% i els altres béns un 1,1%. 

Sense tenir en compte les esta-
cions de servei, la facturació del
comerç va augmentar un 0,7% al
desembre en relació amb el ma-
teix mes de l'any anterior. Segons
les dades desagregades per sec-
tors que ofereix l'Idescat, la factu-
ració en comerços d'equipament
de la llar va ser l'únic que va baixar,
un 0,9%, mentre l'alimentació va
augmentar un 0,3%, l'equipament

personal un 1,7% i els altres béns
un 1,9%. 

Mentrestant, l'ocupació del
sector del comerç minorista a Ca-
talunya va augmentar un 1% el de-
sembre en relació amb el mateix
mes de l'any anterior. L'increment
mitjà de tot l'any va ser de l'1,2%.
A Espanya, l'increment de desem-
bre a desembre va ser de l'1,2% i la
variació mitjana de tot el 2017, de
l'1,7%. 

L'INE ha corregit el descens in-
teranual de vendes del mes d'oc-
tubre. Si inicialment va dir que ha-
vien baixat un 3,9%, ara ha recal-
culat el descens fins al 4,1%. Per
contra, ha reestimat a l'alça la
dada del novembre: mentre en un
principi va calcular que havien
pujat un 1,7%, ara resitua l'ascens
en el 2,1% . Aquests canvis s'expli-

quen perquè les dades dels últims
3 mesos en aquesta estadística
sempre són provisionals. 

Alerta del sector 
La Confederació Espanyola del
Comerç (CEC) ha alertat que la li-
beralització dels períodes de les
rebaixes, amb promocions i des-
comptes constants, juntament
amb el comerç electrònic, són els
principals responsables de l'alen-
timent del creixement en les ven-
des i del canvi de model comercial
que està vivint el sector, segons ha
informat en un comunicat.

En concret, els comerciants re-
coneixen que viuen «amb preocu-
pació» el «tímid» creixement del
sector el desembre, ja que creuen
que l'augment interanual de
l'1,5% en l'últim mes de l'any no

només deixa curtes les previsions
del sector, que esperaven un 3%
de creixement, sinó que el que era
tradicionalment el mes de les
compres i el consum ha quedat
aquest any 1,7 punts per sota del
mes anterior.

La CEC destaca que aquestes
dades mostren el canvi en el mo-
del comercial que s'està vivint,
«que desdibuixa els pics de con-
sum, que ara es reparteixen al
llarg de l'any», i alerten que el gran
perjudicat és el comerç de proxi-
mitat, que va tancar desembre
amb pèrdues del -1,6%, davant
dels creixements de petites cade-
nes (1,2%), grans cadenes (5,4%)
i grans superfícies (2,1%).

D'aquesta manera, els comer-
ciants han mostrat la seva «in-
quietud i preocupació» davant
aquestes dades, que constaten
que «la liberalització dels perío-
des de les rebaixes, així com les
promocions i descomptes cons-
tants, només beneficien els grans,
ja que és molt complicat que el
petit i mitjà comerç pugui entrar
en la guerra de marges per reduir
preus al llarg de tot l'any».

A més, la CEC recorda que en
aquest moment està en joc el seu
model comercial, tradicional-
ment assentat sobre l'equilibri
dels diferents formats comercials,
ja que moltes vendes s'estan per-
dent per l’ecommerce. D'aquesta
manera, exigeixen les mateixes re-
gles del joc a tots els operadors. «A
les empreses que venen a través
d'Internet se'ls han d'exigir les
mateixes obligacions que a les bo-
tigues físiques», recalca l’ens.

ACN/EP BARCELONA

Les vendes del comerç cauen el 2017
per primera vegada en quatre anys 
El descens mitjà va ser del 0,2%, després d’un octubre en què la facturació va caure el 4,1%

ARXIU/CARLES BLAYA

Activitat comercial a Manresa durant el darrer Black Friday

La productivitat mitjana per
empleat a Catalunya va augmen-
tar el 14% entre els anys 2006 i
2014, però l’increment no va ser
donat per un augment de les ven-
des, sinó pel fet que la destrucció
d'ocupació (un 24% de llocs de
treball) va ser molt més gran que
la disminució de la facturació de
les empreses (un 13%).

Aquestes dades es desprenen
de l'informe «Evolució del teixit
empresarial espanyol del 2006 al
2014» elaborat pel professor de
l’Iese Miguel Ángel Ariño, que
pretén analitzar l'evolució de
l'empresa espanyola abans i des-
prés de la crisi econòmica.

Per a l'elaboració de l'informe
s'han examinat les empreses con-
tingudes en la base de dades Sabi
(Sistema d'Anàlisi de Balanços
Ibèrics), que elabora Informa
D&B (la qual no preveu el sector
financer ni l'assegurador), i l'estu-
di tampoc ha recollit el sector pú-
blic, el treball dels autònoms ni el
conjunt de minipimes, que al
conjunt de l’Estat està constituït
per aproximadament mig milió
de companyies amb una mitjana
de dos empleats.

En termes absoluts, la produc-
tivitat mitjana a Catalunya va pas-
sar de 202.089 euros en vendes
per empleat el 2006 a poc més de
231.000 euros el 2014, la qual cosa
suposa un increment del 14%.

No obstant això, la productivi-
tat va variar segons els sectors: en
el sector de la construcció va aug-
mentar un 28%; en l'industrial, un
27%; en l'agricultura, un 13%, i en
els serveis ho va fer un 9%.

Destrucció d’empreses
Entre el 2006 i el 2014 es va produir
una disminució de 20.637 com-
panyies a Catalunya, la qual cosa
suposa un descens del 18%, una
xifra sensiblement més alta que la
mitjana estatal, i el nombre d'em-
pleats es va reduir un 24%, amb
una pèrdua neta de 417.096 treba-
lladors.

La facturació mitjana de les
empreses va augmentar de
191.371 euros de mitjana a Cata-
lunya, una xifra que va ser supe-
rior respecte a la mitjana estatal i
a la de la Comunitat de Madrid, ja
que va passar dels poc més de 3
milions d'euros a gairebé 3,3 (un
increment del 6%, respecte al 2%
a nivell estatal, i l’1% a la Comuni-
tat de Madrid).

EP BARCELONA

La productivitat
augmenta el 14%
durant la crisi
per la destrucció
d'ocupació

La Cambra de Comerç de Man-
resa organitzarà més d’una qua-
rantena d’accions al llarg d’aquest
any 2018 en el marc del Pla d’Acció
Internacional, que impulsen de
manera conjunta totes les cam-
bres catalanes. Aquest pla preveu,
entre altres projectes, l’organitza-
ció de 39 missions comercials que
han de servir per apropar les em-

preses als mercats internacionals.
D’aquestes, 10 seran en països
d’Europa i el Pròxim Orient, 7 al
continent americà, 11 a l’Àfrica i
11 més a Oceania i el sud-est asià-
tic. Totes les accions poden con-
sultar-se a la pàgina web
www.paicambres.org.

Qualsevol empresa del Bages
pot accedir a totes aquestes mis-
sions a través del servei d’Interna-

cionalització de la Cambra de Co-
merç de Manresa. Segons fonts de
l’ens, la participació en aquestes
missions permet a l’empresa dis-
posar agenda de reunions amb
possibles clients, socis o proveï-
dors, en funció dels seus interes-
sos i objectius. El viatge al país de
destinació es fa en grup i amb
l’acompanyament d’un tècnic de
les cambres, així com de col·labo-

radors locals.
La Cambra de Manresa s’ha es-

pecialitzat en l’organització direc-
ta d’accions adreçades a empre-
ses del sector de la subcontracta-
ció, i molt especialment del me-
tall. Per aquest motiu aquest any
organitzarà una participació
agrupada d’empreses al reputat
Saló Siane que es farà a Tolosa
l’octubre (www.salonsiane.com). 

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Manresa organitzarà enguany
més d’una quarantena d’accions internacionals 
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 Bankia va tenir un benefici net
atribuït de 816 milions d'euros el
2017, amb un increment de
l’1,4% respecte al 2016 per
l’estabilització del marge brut
derivada de l’augment de
l’impuls comercial, entre d’altres

Bankia
OBTÉ UN BENEFICI

DE 816 MILIONS
EL 2017

LA DATAEL BANCEL RESULTAT

Marcadors

 La dissenyadora manresana
Míriam Ponsa presenta
aquesta tarda (17.30 h) a Sant
Pau de Barcelona la seva nova
col·lecció, «La marxa de la
sal», en el marc de la 080
Barcelona Fashion

Avui
MÍRIAM PONSA

PRESENTA
COL·LECCIÓ A LA 080

 CaixaBank ha llançat
«Family Now», una iniciativa
que agrupa tots els serveis
digitals de l'entitat sota un
mateix concepte i engloba els
productes creats per ajudar
la gestió de les famílies 

CaixaBank
AGRUPA ELS

SERVEIS DIGITALS A
«FAMILY NOW»

BALANÇ DEL SECTOR COMERCIALEl 2017, la mitjana de les vendes sense tenir en compte les estacions
de servei va disminuir el 0,3% i el subsector que més va caure va ser el de l'equipament de la llar (-2%)
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HORITZONTALS: 1. Acumulen seixanta segons. Bany. 2. En aquest instant.
Vaig enderrocar. Úrsid. 3. Segona lletra. Ho diu el nen després de caure.
Les rodes en tenen molts. 4. Tots els ulls en tenen. Terme literari medieval.
El jo egoista. 5. Principi d’un lema. Casats per tercera vegada. Sofre. 6.
Semblant al calamars. Poses força oli a l’amanida. 7.Moixons de camp.
Transpireu molt. 8. Fruit sec. Preparats per treballar. Ric, però li falta una.
9. Urani. Deixi’l mig trencat. Música religiosa. 10. Final d’una línia de tren.
Ètnies. Cel sense núvols. 11. Les primeres gregues. Tinc els meus dubtes.
12. La germaneta gran. Desenvolupats pel culturisme. VERTICALS: 1.Molt
enginyoses. Acompanyat per la gran ciutat. 2. Cor tallat. Majestuós. Lletra
invertida. 3. Talli tot el cabell arran. Posat a taula buit o ple. Fet sense cor.
4. Una de tres. Crema al foc. Té cent metres a cada costat. 5. Coneix. Pas-
saràs molt a prop, quasi tocant. 6. Omple els
cartutxos. Llegendari. Mil tots junts. 7. Nota
musical. Mes d’estiu. Està a la meitat de ser
erudit. 8. Relatiu a l’atri. Sinuoses i gens rec-
tes. 9. Camí del tren. Pot ser de les dotze, de
les deu, de les cinc. Són dos-cents en dues
parts. 10. Dues d’ara. Deixeu l’habitació ben
neta. Tots en portem una, més gran o més pe-
tita. 11. Dement. Harem. 12. Parts dures del
cos. Lleis absolutistes.

       1          2         3          4         5         6          7        8          9        10       11         12
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    A      F  A  R  T  A  N  E  R

INSTRUCCIONS: Ompliu les files, columnes i
cel·les amb tots els números de l’1 al 9 sense re-
peticions. «Fila» és la línia de nou caselles que
va de dreta a esquerra. «Columna» és la línia
de nou caselles que va de dalt a baix. «Cel·la»
és cadascun dels nou quadrats de nou caselles
marcats entre les línies més gruixudes. És im-
portant col·locar els números fàcils, completant
el de la cel·la en la qual no hi ha  el número que
ja figura en les dues contigües.

SOLUCIÓ D’AHIR

MOTS ENCREUATS PER J. PETIT

SUDOKU PER J. L. BANGO

PASSATEMPS

URGÈNCIES                                                

Tot tipus d’urgències                     112

Bombers i Ambulàncies               112

Sanitat Respon                             061

Urg. primària Bages    93 875 79 67

Mossos Bages                93 875 98 00

Mossos Berguedà         93 881 57 85

Guàrdia Civil                  93 872 66 66

Policia Nacional            93 874 99 10

Policia L. Manresa       93 875 29 99

HOSPITALS

Sant Joan de Déu           93 874 21 12

Centre Hospitalari       93 873 25 50

Clínica Sant Josep       93 874 40 50

Sant Bernabé                93 824 34 00

Puigcerdà                        972 88 01 50

Sant Hosp. la Seu         973 35 00 35

Hospital Igualada        93 807 55 00

Hospital Martorell       93 774 20 20

SERVEIS

Informació general                       012

Renfe                                900 41 00 41

FGC                                       93 205 15 15

Julià                                    93 431 11 00

Alsina Graells                902 42 22 42

Castellà                           93 874 68 00

Eix Bus                              93 874 66 66

Costa Calsina                 93 873 84 54

Monbus                           93 339 73 29

Masats                               93 804 12 13

Aeroports (Aena)        902 40 47 04

Ràdio Taxi                      93 874 40 00

Taxis Manresa               93 877 08 77

FECSA Endesa               900 77 00 77

Ajunt. Manresa             93 878 23 00

Ajunt. Berga                    93 821 43 33

Ajunt. Igualada             93 803 19 50

Ajunt. Solsona              973 48 00 50

TELÈFONS D’INTERÈS

FARMÀCIES EL TEMPSNADONS
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SOLUCIÓ D’AHIR

METEOIMATGE

Un dia de neu.Durant la nit anava fent plugims i, amb les baixes temperatures,
el resultat al matí va ser veure aquesta emblanquinada a la muntanya. 
FOTOGRAFIA ENVIADA PER: CRISTINA PUIG

AVUI FELICITEM

EL CLUB REGIÓ7 FELICITA TOTS ELS
SEUS SOCIS-SUBSCRIPTORS QUE AVUI
CELEBREN EL SEU ANIVERSARI

TAL DIA COM AVUI VA NÉIXER:

Danielle Campbell,
actriu (1995).
Gisela Dulko,
tennista (1985).
Alfonso Alves,
futbolista (1981).
Christian Bale,
actor (1974).
Julie McCullough,
actriu (1965).

FA 10 ANYS REGIÓ7 PUBLICAVA...

ARXIU/SALVADOR REDÓ

 UN ESTUDI REALITZAT PER LES
CAMBRES DE COMERÇ EN 27
PAÏSOS MOSTRAVA UNA PREVISIÓ
DE CREIXEMENT PER DAMUNT DE
LA MITJANA CONTINENTAL

L’empresariat
bagenc era més
optimista per al
2008 que l’europeu

Manresa donava a Pujol rebuda
d’autor mediàtic

TRAMUNTANA

MIGJORN
GARBÍ XALOC

MESTRAL

LLEVANTPONENT

GREGAL

PER COMARQUES

Sol

Núvols

Pluja

Xàfec

Intervals

Tempesta

Boira

Sol-boira

Neu 17
MÀX

3
MÍN15

MÀX

3
MÍN

15
MÀX

1
MÍN

13
MÀX

3
MÍN

12
MÀX

2
MÍN

11
MÀX

1
MÍN

13
MÀX

-3
MÍN

SANT JOAN DE VILATORRADA.
Em dic Cloe Mallenco Garcia.
Vaig néixer el 15 de gener a les
13.30 h i pesava 3,300 kg. Els
meus pares es diuen Sandra i
Javier, i la meva germana, Naia.

MANRESA. Em dic Oriol del
Villar Aloy. Vaig néixer el 24 de
gener a les 13.01 h i pesava
3,450 kg. La meva mare es diu
Alba, i en sóc el primer fill.

ENVIEU LA VOSTRA FOTO. Si el fotògraf
de Regió7no ha passat per la vostra ha-
bitació i voleu que el vostre nadó surti
al diarienvieu-nos-en una foto per correu
electrònic a  nadons@regio7.cat. Adjun-
teu-hi el nom de la criatura, la data de naixement, l’hora, el
pes, el nom dels pares i dels germans, l’adreça, la població i el
telèfon de contacte.

Josep Grau Prat,
de Manresa.

El personatge

Carlos Latre,
humorista.
39 anys.

Regió7DIMARTS, 30 DE GENER DEL 201838

SERVEIS 

BERGA
Álvarez.
Fins al 31 de gener.
Tel. 93 821 04 02

PUIG-REIG 
I GIRONELLA
Picó.
Fins al 4 de febrer.
De 8 a 21 hores.
Tel. 93 838 00 42

MANRESA
Buxó.
Passeig de Pere III, 55.
Tel. 93 877 30 80
Ros.
Passeig de Pere III, 73.
Tel. 93 873 01 57
Pradell, Jordi.
Sant Josep, 54
Tel. 93 877 00 18
CARDONA
Sala Esteban.
Fins al 2 de febrer
Tel. 93 869 11 65
MOIÀ
Casajuana.
Fins al 4 de febrer.
Tel. 93 830 02 88

NAVARCLES
Vicenç Vergé.
Fins al 4 de febrer.
De 8 a 20 hores. 
Tel. 93 827 04 33
NAVÀS
Maristany.
Fins al 2 de febrer.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 839 01 73
SALLENT
Franch.
Fins al 4 de febrer.
Tel. 93 837 00 22
SANTPEDOR
Guitó.
Fins al 11 de febrer.
Tel. 659 990 014

SANT FRUITÓS
Martínez.
Fins al 1 de febrer.
De 8 a 20 hores.
Tel. 93 876 00 94

SANT JOAN
Solà.
De 9 a 22 hores.
Tel. 93 876 77 60

SANT VICENÇ
Molina.
Fins al 4 de febrer.
De 9 a 20.30 hores.
Tel. 93 833 06 11

SÚRIA
Massó.
Fins al 31 de gener.
Tel. 93 868 22 89

IGUALADA
Fàtima.
Avui.
De 9 a 22 hores.
Tel. 93 803 48 59

MARTORELL
Rovira.
Fins al 30 de gener.
Tel. 93 775 02 89 

ESPARREGUERA
Riera.
Avui.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 777 22 36

OLESA
Bargalló.
Avui.
De 8 a 24 hores. 
Tel. 93 778 75 43
SOLSONA
Boix.
Fins al 4 de febrer
Tel. 627 562 555

PUIGCERDÀ
J. Muntané Bartra.
Fins al 4 de febrer.
Tel. 972 88 01 63

LA SEU D’URGELL
Marsinyach.
Fins a l’1 de febrer.
Tel. 973 350 120
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La Cambra formarà joves en el camp
de l'electricitat i la fontaneria
La proposta és gratuïta i permetrà, a qui hi participi, entrar en una borsa de treball 

La Cambra de Comerç de Manresa obre la convocatòria del primer curs del Programa Integral de
Qualificació i Ocupació (PICE) per aquest any 2018, que es dedicarà a formar joves per a què puguin
treballar com a instal·ladors d'aigua, climatització i gas. La formació començarà el dia 1 de març i
s'acabarà el 20 d'abril, completant un total de 155 hores en les que els alumnes aprendran tant els
coneixements més específics per al desenvolupament de la professió com habilitats socials i
d'ocupabilitat bàsiques amb l'objectiu d'afrontar amb confiança la cerca d'un lloc de treball.

El programa s'executarà en col·laboració amb el Gremi d'Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages i
el Berguedà i els joves participants entraran a formar part d'una borsa de treball que es posarà a
l'abast de les empreses de la comarca que necessitin incorporar professionals amb aquest perfil.
A més, la Cambra ofereix un ajut econòmic a les empreses que contractin joves format dins del
programa PICE, que té per objectiu reduir l'atur juvenil.

Les inscripcions per aquest curs estan obertes fins el dia 23 de febrer. Per a més informació, cal
adreçar-se a la Cambra trucant al 93 872 42 22 o enviant un correu electrònic a
jmonge@cambramanresa.org.

Pàgina 1 de 1

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/73155/cambra/formara/joves/camp/electricitat/fontaneria
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ÉS NOTÍCIA:

La Cambra obre convocatòria
per a joves que vulguin
treballar com a instal·ladors
d’aigua, climatització i gas
La proposta dóna accés a formació gratuïta i borsa de
treball un cop acabat el curs.

El programa s’executarà en col·laboració amb el Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages i el
Berguedà.

SOCIETAT / Redacció  
03/02/2018 17:37

La Cambra de Comerç de Manresa obre la

El director de L’Escola Montserrat guanya un
premi d’àmbit estatal com a professional de
referència en màrqueting educatiu

Activitats formatives, socioculturals i de lleure
per aquest trimestre

El Camp d’Aprenentatge del Bages formarà
docents entorn la vinya i el vi

Ampans explica l’amor per la seva feina a una
trentena de líders empresarials

Una exposició a la Biblioteca del Casino per
continuar els actes del 90 aniversari del Lluís
de Peguera

El 7 d’arròs, un tast maridatge i una xerrada
sobre el món del vi seran els actes previs a la
Festa de l’Arròs

L’EPSEM impulsa el talent en enginyeria
química en una nova edició del programa
TEQxC2

Els cellers de la DO Pla de Bages visiten els
establiments de promoció del vi i l’enoturisme
a Barcelona
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L'ICL Manresa es queda a les
portes de guanyar la Copa
Princesa

El director de L’Escola Montserrat
guanya un premi d’àmbit estatal
com a professional de referència
en màrqueting educatiu

La 61a Innocentada de Manresa,
en imatges

Sant Fruitós ingressarà gairebé
800.000 euros del litigi per la
nova biblioteca

convocatòria del primer curs del Programa
Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) per
aquest any 2018, que es dedicarà a formar joves
per a què puguin treballar com a instal·ladors
d’aigua, climatització i gas. La formació
començarà el dia 1 de març i s’acabarà el 20
d’abril, completant un total de 155 hores en les
que els alumnes aprendran tant els
coneixements més específics per al
desenvolupament de la professió com habilitats
socials i d’ocupabilitat bàsiques amb l’objectiu
d’afrontar amb confiança la cerca d’un lloc de
treball. 
  
El programa s’executarà en col·laboració amb el
Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages i
el Berguedà i els joves participants entraran a formar part d’una borsa de treball que
es posarà a l’abast de les empreses de la comarca que necessitin incorporar
professionals amb aquest perfil. A més, la Cambra ofereix un ajut econòmic a les
empreses que contractin joves format dins del programa PICE, que té per objectiu
reduir l’atur juvenil. 
  
Les inscripcions per aquest curs estan obertes fins el dia 23 de febrer. Per a més
informació, cal adreçar-se a la Cambra al telèfon 93 872 42 22 o al correu electrònic
jmonge@cambramanresa.org.
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CaixaBank obté un bene�ci de 1.684 milions
(+60,9%), el resultat anual més gran de la seva
història
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