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El programa d'ocupació juvenil de la
Cambra atén 117 joves durant el
2017
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Un total de 117 joves del Bages han estat atesos al llarg del 2017 pel Programa Integral de Qualificació i

Ocupació (PICE) de la Cambra de Comerç de Manresa, que té per objectiu reduir l'atur juvenil. D'aquests,

76 han seguit un itinerari formatiu específic per millorar les seves possibilitats de trobar feina, formant-

se en àmbits on es constata una demanda important de professionals per part de les empreses del

territori. En total, la Cambra de Manresa va dur a terme set accions formatives durant el 2017. La

primera acció del programa PICE per aquest 2018 serà un curs per formar instal·ladors d'aigua,

climatització i gas, que començarà l'1 de març.

El programa PICE vol oferir a joves d'entre 16 i 29 anys orientació i formació per accedir a un lloc de

feina. El contacte amb les empreses és indispensable per detectar en quines àrees falten professionals.

A la vegada, un cop acabat el seu itinerari formatiu, els joves entren a formar part d'una borsa de treball

a la qual poden accedir les empreses que necessitin incorporar nous professionals.

Més de 600 joves superen
reptes i els comparteixen
amb l'ajuda del mòbil, a
Manresa

Un guàrdia civil de l'1-O a
Castellgalí contradiu l'atestat
i admet la resistència
passiva dels veïns

Un jove organitza una festa a
casa seva i acaba detingut
per no deixar entrar a la seva
mare

Toni Bou estarà tres
setmanes de baixa per una
lesió a l'esquena

Alícia posa la creativitat al
servei de la dieta dels
diabètics

Mònica Clemente, primera
dona campiona d'Espanya
amb la camiseta del CA
Manresa
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Una verdadera cura para las
rodillas desgastadas

Regenera las rodillas y mejora su movilidad en 3
días sin necesidad de esperar en las largas colas
a por especialistas. Solo hay que...
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Seat tindrà per primer cop un
model amb nom català. Segons va
anunciar oficialment ahir l'auto-
mobilística, el seu nou SUV de set
places que arribarà al mercat a fi-
nal d'any es dirà Tarraco. De les
més de 146.000 persones que han
participat en el darrer tram de les
votacions per buscar nom al nou
model, Tarraco ha estat l'opció
preferida del 35,5% dels votants,
per davant d'Àvila, que ha rebut el
28,7% dels vots, Aranda, amb el
26,9%, i Alborán, amb el 8,8% dels
vots. El tercer SUV de Seat es po-
sicionarà per sobre de l’Ateca i
l’Arona. Tarraco és el primer nom
de Seat escollit per votació popu-
lar i el catorzè que utilitza un to-
pònim.

L'anunci oficial el va fer ahir des
de França el president de Seat,
Luca de Meo, durant l'acte de pre-
sentació de l'Ibiza com a finalista
del premi Cotxe de l'Any 2018 a
Europa, i arriba després que la set-
mana passada, tal com ja va expli-
car Regió7, una revista especialit-
zada alemanya avancés la notícia
que Seat no va voler confirmar ni
desmentir.

Amb el nou model, Seat com-
pleta la seva gamma SUV, el seg-
ment de més creixement a Euro-
pa, amb un vehicle de fins a set
places que se situa per sobre de
l'Ateca, llançat el 2016, i l'Arona, el
més petit dels tres i que va arribar

als concessionaris a final de l'any
passat.

L'alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros, va celebrar ahir
la notícia perquè servirà per pro-
mocionar Tarragona internacio-
nalment. «És una campanya pro-
mocional mundial excel·lent i im-
pagable per a la nostra ciutat i per
exportar la marca Tarragona», va
assegurar l’alcalde tarragoní en
roda de premsa.

Els resultats, a Madrid
Seat presentarà aquest any per
primera vegada a Madrid els re-
sultats anuals a la premsa, per la
qual cosa la companyia ha atri-

buït a la seva estratègia d'incre-
mentar la seva presència en tot el
territori espanyol i ho ha desvin-
culat de la situació política a Ca-
talunya.

L'automobilística havia pre-
sentat històricament els seus re-
sultats a la seu de Martorell, fins
que l'any passat va traslladar la
roda de premsa a Barcelona.

Els resultats del 2017 els anun-
ciarà el 22 de març a Madrid, en
un acte en el qual el president de
la companyia, Luca de Meo, farà
un resum del 2017, un «any de rè-
cords» per a Seat, i també resumi-
rà les perspectives per al 2018 i
l'estratègia de futur.

EP BARCELONA

Seat confirma que el seu
nou SUV es dirà Tarraco
Per primer cop, la companyia presentarà els resultats anuals a Madrid

SEAT

Una imatge promocional del futur SUV Tarraco de Seat

L’ExpoBages-Ascensió tornarà
al centre de Manresa els dies 18,
19 i 20 de maig d’enguany. El cer-
tamen firal ja ha obert el període
de contractació d’estands, que
novament es distribuiran per di-
ferents espais del centre de la ciu-
tat en la sisena edició consecutiva
al carrer, en simbiosi amb la fira

comercial de l’Ascensió. 
Segons fonts de la fira, la comis-

sió organitzadora d’ExpoBages ja
està treballant per definir les pro-
postes que acompanyaran aques-
ta nova edició. La voluntat dels or-
ganitzadors és acompanyar l’es-
deveniment comercial amb pro-
postes culturals, gastronòmiques
i d’oci que facin de la visita a la fira

«una gran experiència global».
En l’edició de l’any passat, la fira

va aplegar uns dos-cents estands,
que es van concentrar en l’eix que
circula pel passeig de Pere III, la
Plana de  l’Om, la plaça Major i els
carrers Guimerà i Sant Miquel. El
2017 es va estrenar la figura del
municipi convidat, que va ser Sant
Vicenç de Castellet.

REDACCIÓ MANRESA

La fira ExpoBages-Ascensió 2018 se
celebrarà els dies 18, 19 i 20 de maig

Un total de 117 joves del Bages
han estat atesos al llarg del 2017
pel Programa Integral de Qualifi-
cació i Ocupació (PICE) de la
Cambra de Comerç de Manresa,
que té per objectiu reduir l’atur ju-
venil. D’aquests, 76 han seguit un
itinerari formatiu específic per
millorar les seves possibilitats de
trobar feina, formant-se en àmbits

on es constata una demanda im-
portant de professionals per part
de les empreses del territori. En
total, la Cambra de Manresa va
dur a terme set accions formatives
durant el 2017. La primera acció
del programa PICE per aquest
2018 serà un curs per formar ins-
tal·ladors d’aigua, climatització i
gas, que començarà l’1 de març.

El programa PICE vol oferir a

joves d’entre 16 i 29 anys orienta-
ció i formació per accedir a un lloc
de feina. El contacte amb les em-
preses és indispensable per detec-
tar en quines àrees falten profes-
sionals. A la vegada, un cop acabat
el seu itinerari formatiu, els joves
entren a formar part d’una borsa
de treball a la qual poden accedir
les empreses que necessitin in-
corporar nous professionals.

REDACCIÓ MANRESA

El programa d’ocupació juvenil de la
Cambra atén 117 joves durant el 2017
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