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La Cambra ofereix formació gratuïta
per a joves que vulguin treballar a
l'hostaleria
S'ofereix una beca de 93 euros i servei de borsa de treball

La Cambra de Comerç de Manresa ofereix un curs de formació gratuït per a joves que vulguin
dedicar-se professionalment al sector de l'hostaleria, un àmbit amb una forta demanda de
professionals qualificats. Per donar resposta a les necessitats d'aquest sector al territori, la
Cambra ha programat aquest curs que constarà d'un total de 155 hores en les quals els
participants aprendran els conceptes i habilitats bàsiques per treballar en aquest sector, com
treball en equip, atenció al client, comunicació, etc.

La proposta forma part del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), mitjançant el qual la
Cambra ofereix formació gratuïta per a joves menors de 30 anys d'acord amb les necessitats del
teixit empresarial del territori, amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral d'aquests joves. Les
persones que s'apuntin a aquest curs gaudiran, a més, d'una beca de 93 euros i formaran part
d'una borsa de treball que s'oferirà a les empreses que necessitin contractar personal. Des de la
Cambra també s'ofereixen ajuts econòmics per a les empreses que contractin joves formats dins
del programa PICE.

El curs es farà del 25 d'abril al 8 de juny a les oficines de la Cambra de Comerç de Manresa a
l'edifici de Can Jorba. L'horari serà de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia. Per a més
informació, es pot contactar amb la Cambra al telèfon 93 872 42 22 o per correu electrònic a
pice@cambramanresa.org.
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Manresa, ciutat universitària
«Durant molts anys Manresa no ha aparentat sentir-se universitària, no es
palpava el mateix ambient que en altres ciutats de condició semblant»

Fa força anys que a Manresa hi ha activitat universitària. Ara en farà 75 que es va posar en
marxa l'Escola de Capatassos Facultatius de Mines, que esdevindria l'actual UPC-Manresa
(Universitat Politècnica de Catalunya). L'empenta inicial de la mineria va possibilitar incorporar-hi
l'enginyeria industrial, i així l'Escola ha sigut un element clau per aconseguir que el sector
industrial esdevingués el tractor de l'activitat econòmica de la comarca.

En un altre àmbit, fa més de 25 anys que la Fundació Universitària del Bages (FUB) va iniciar la
seva docència amb l'Escola Universitària d'Infermeria. Progressivament va anar ampliant
titulacions dins aquest àmbit de les ciències de la salut, i ben aviat també en les ciències socials,
que inclouen estudis empresarials. Darrerament, la federació amb la Universitat de Vic, ha facilitat
l'obertura de nous estudis compartits entre els respectius campus.

No oblidem la seu que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té a Manresa des de fa
temps. És cert que els seus estudis no són presencials, però una seu física i un equip humà motivat
han facilitat aquell caliu més proper que cohesiona. La flexibilitat que dóna aquesta modalitat
universitària ha permès graduar-se a moltes persones que en altres circumstàncies potser no s'ho
haurien pogut permetre.

Per altra banda també tenim a Manresa des de fa una dècada la presència d'alumnes de
medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que completen la seva formació fent
pràctiques als centres sanitaris de la Fundació Althaia.

Ens ha faltat més permeabilitat entre universitats per intercanviar graduats a l'hora de fer
màsters i postgraus, i també alguna doble titulació entre elles, al món empresarial hi ha demanda de
tot plegat. I també seria desitjable que el Govern (quan en tinguem) faci una mica d'endreça en la
duplicitat d'oferta de graus en comarques properes.

Però durant molts anys Manresa no ha aparentat sentir-se universitària, no es palpava el
mateix ambient que en altres ciutats de condició semblant. Certament el món empresarial en
gaudia, però el ciutadà en general no ho percebia, i encara menys el visitant ocasional.

Això està canviant. Les mateixes universitats s'han involucrat molt més en les iniciatives d'altres
entitats del territori, a la vegada que obren els seus actes a la ciutadania. També s'ha anat fent
més visible la seva presència amb nous equipaments i una més acurada retolació. Tot plegat
afavorit per l'obertura de l'Avinguda Universitària, que identifica clarament la zona.

Sense oblidar l'augment notable d'estudiants forans gràcies a l'increment qualitatiu i
quantitatiu d'una oferta docent atractiva, que fa créixer la població jove que es mou per la ciutat i
reactiva la demanda de serveis, allotjament i consum. Aquest aparador és bo, són futurs
professionals que alguns s'establiran entre nosaltres, i tots seran difusors de la Manresa poc
coneguda als seus llocs d'origen.

Quan pensem en estratègies i polítiques de ciutat els hem de tenir en compte, comença a ser
un col·lectiu significatiu i sobretot amb potencial d'animació d'activitats o barris. Al Pacte de Ciutat
no hi vàrem incloure cap objectiu en aquest sentit, ni per tant actuacions específiques. Seria un
motiu per revisar-lo, val la pena.
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Aijec, Cambra, PIMEC i UManresa-
FUB donen continuïtat al PGDE
Es tracta d'un programa formatiu per al desenvolupament excel·lent de
professionals del món empresarial

La Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, AIJEC Catalunya Central i
UManresa-FUB han organitzat una segona edició del Programa de Gestió i Desenvolupament
Empresarial (PGDE), una iniciativa que té com a objectiu que empresaris, directius,
comandaments, autònoms i professionals en general del Bages i la Catalunya Central disposin de
recursos formatius a mida per avançar en l'excel·lència.

En aquesta segona edició el programa inclou una oferta de nou cursos destinats a donar resposta
a necessitats formatives molt concretes i puntuals de directius, emprenedors i autònoms de petites
i mitjanes empreses del territori. Totes les formacions estan pensades perquè tinguin una durada
assumible per a aquests professionals i perquè siguin al màxim de pràctiques, a més de tenir una
gran aplicabilitat en el dia a dia. La formació s'inicia el proper mes d'abril amb un curs de gestió de
l'empresa familiar i acabarà el mes de desembre amb un curs de productivitat personal.

Tots els cursos estaran acreditats pel Centre Internacional de Formació Contínua del campus
Manresa de la UVic-UCC i són bonificables a través de la Fundación Estatal para la formación en el
Empleo. El programa d'aquesta segona edició també inclou les formacions "Persuasió, lideratge i
gestió del canvi", "Easy Digital Màrketing per a Pimes", "Qui sóc a les xarxes? Crea i gestiona la
identitat digital", "L'experiència del client per vendre més", "Aprèn finances jugant!", "Millors
decisions per a una millor gestió" i "Management colors: model integrat de competències
directives".

El PGDE complementa la formació que imparteixen habitualment les entitats i institucions que
l'organitzen. Com en la primera edició, els continguts s'han dissenyat tenint en compte les
necessitats de l'entorn empresarial i econòmic del territori, així com recollint les seves necessitats i
les inquietuds.  El programa pretén impulsar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió a través d'una
formació que serveixi per actualitzar i adaptar coneixements, per aprendre a tenir una visió global i
estratègica que permeti fer front a les noves realitats i tendències i donar eines per saber
gestionar la proximitat i per vetllar per la direcció, la gestió i el lideratge dels equips.
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La propera matinada cal avan-
çar els rellotges una hora: a les
dues seran les tres. Es tracta d’una
mesura que es va implantar arran
de la crisi del petroli del 73 per
aprofitar més les hores de sol i que
durant anys ha representat un
gran estalvi energètic. Ara, però,
les xifres no demostren el mateix.
Almenys per a les empreses del
Bages. Les associacions empresa-
rials i grans indústries del ter-ritori
consideren la mesura innecessà-
ria. Alguns la titllen fins i tot de
«ximpleria». No comporta, diuen,
cap estalvi en el consum energè-
tic. Tampoc té cap efecte sobre la
producció ni fa que augmentin les
vendes. Com a molt, expliquen,
afecta negativament als treballa-
dors perquè els «desajusta el re-
llotge intern i les rutines».

Montse Ambrós, gerent de les
associacions d’empresaris de Bu-
falvent, els Trullols i Pont Nou, as-
segura que el canvi d’hora «no té
cap transcendència» industrial-
ment ni comercialment. «Com a
molt, pot afectar als treballadors
que fan el torn de matí, que vénen
més adormits. Però ja està», diu.
En aquesta línia s’expressa Antoni
Tacho, vicepresident de la Patro-
nal Metal·lúrgica de la Catalunya
Central, que assegura que l’efecte
és «mínim» perquè hi ha moltes
fàbriques i tallers que treballen 24
hores i ho fan amb il·luminació ar-
tificial, i el mateix passa amb les
oficines. Sebastià Catllà, presi-
dent de la manresana Oliva Tor-
ras, coincideix amb Tacho: «A

l’empresa no ens afecta en res. No
influeix en el consum de les mà-
quines i tampoc en la il·lumina-
ció. Si fos per mi, no canviaria mai
l’hora», afirma, malgrat que asse-
gura que la mesura pot arribar a
beneficiar en certa part al comerç,
tot i que no existeixen estudis que
ho demostrin.

Repercussió tecnològica
Tampoc aprecien cap benefici a
l’empresa Maxion Wheels, l’antiga
Lemmerz. Josep Maria Font, res-
ponsable del departament de Mi-
llora Contínua, afirma que en «el
nostre sector canviar l’hora no té
sentit perquè l’impacte és tan lleu
que ni es detecta». A més, diu
Font, la fàbrica té una instal·lació

de lúmens externs que fan que la
il·luminació de la nau i les oficines
s’encengui o s’apagui automàtica-
ment en funció de la llum solar. 

El mateix passa en el sector mi-
ner. Fonts d’Iberpotash confir-
men que el canvi d’hora no té cap
afectació en el consum de les se-
ves plantes, ja que tant a l’interior
de les mines com a les instal·la-
cions exteriors sempre tenen els
llums encesos. A Denso Barcelo-
na tampoc perceben cap afecta-
ció pel canvi d’hora. Fonts de
l’empresa expliquen que tenen un
sistema de control automàtic cre-
puscular que activa la il·lumina-
ció exterior i dels magatzems
quan el nivell de llum baixa d’una
consigna predeterminada. 

Les innovacions tecnològiques
són, doncs, un dels motius pels
quals el consum d’energia ja no es
veu afavorit per la mesura, com
passava els anys 70. Almenys pel
que fa al sector industrial, com
hem vist fins ara, «on la robotitza-
ció i la indústria 4.0, que mesura i
analitza el consum, fa que l’estalvi
ja no sigui significatiu», assegura
Enric Torres, president de l’Asso-
ciació de Parcs d'Activitat Econò-
mica de Sant Fruitós de Bages
(APAES). El Parlament europeu,
que el febrer va reobrir el debat,
titlla la mesura «d’obsoleta» i
Brussel·les calcula que el canvi
horari només suposa un estalvi
energètic d’entre el  0,5% i el 2,5%,
depenent del país.

NOEMÍ BADRENAS MANRESA

Empresaris del Bages diuen que el canvi
d’hora no comporta cap estalvi energètic
La nit d’avui a demà hem d’avançar els rellotges La mesura es va implantar per la crisi del petroli per aprofitar més la llum solar
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 El nombre de pernoctacions
en hotels de Catalunya el febrer
es va situar en 2.295.620 nits
contractades, l'1,41% menys que
el febrer del 2017, segons les
xifres de Conjuntura Turística
Hotelera (CTH) de l’INE.

1,4%
CAUEN LES

PERNOCTACIONS EN
HOTELS EL FEBRER

L’OPERACIÓLA COMPANYIALA XIFRA

Marcadors

ACS i Atlantia van presentar
ahir a la Comissió Nacional del
Mercat de Valors la seva OPA
conjunta per Abertis valorada
en 18.181 milions d'euros. El
supervisor haurà d’analitzar la
documentació i autoritzar-la.

OPA
ACS I ATLANTIA

PRESENTEN OFERTA
SOBRE ABERTIS

 PortAventura World preveu
seguir creixent i superar els 5
milions de visitants el 2018. El
parc temàtic i resort va
detallar ahir que el 2017 va
incrementar el nombre de
visitants en el 19%.

Port
Aventura
ESPERA SUPERAR
ELS 5 MILIONS DE
VISITANTS EL 2018

No hi ha xifres ni estudis que
ho provin, però les opinions re-
collides coincideixen en afirmar
que com més hores de llum té el
dia, hi ha més gent al carrer i més
probabilitats que augmenti el
consum. Tania Infante, presi-
denta de la Unió de Botiguers i
Comerciants de Manresa
(UBIC), reconeix que mai s’ha
fet un estudi sobre quin efecte té
el canvi d’hora en el comerç
manresà. Però, segons explica,
sí que hi ha botiguers que tenen
la percepció que la gent està més
alegre i també passa més hores
al carrer comprant, fet que be-
neficia el sector. Aquest incentiu
en el consum és també defensat
per Esteve Pintó, president de
Pimec Catalunya Central, que
tot i això valora que «cal repen-
sar el model perquè l’impacte ja
no és el mateix que als 70». En la
mateixa línia, Pere Casals, presi-
dent de la Cambra de Comerç de
Manresa, assegura que la sensa-
ció que es té dels efectes del can-
vi d’hora és que «no tenen trans-
cendència» i que suposen «més
impediments que no pas bene-
ficis per a l’economia».

N. BADRENAS MANRESA

«Si el dia és més
llarg, la gent sembla
estar més alegre i
passa més hores al
carrer comprant»

MIREIA ARSO

Moltes empreses treballen amb llum artificial les 24 hores del dia i no noten els efectes del canvi d’hora

L’ESTALVI, A LES LLARS Segons l’Institut Català d’Energia, el 90% de l’estalvi generat pel canvi d’hora és en l’àmbit domèstic i de serveis, tot i
que ha disminuït a més de la meitat en dos anys. El 2015 va ser d’entre 10 i 11 euros anuals per llar, mentre que el 2017 va ser de 4 euros per llar
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