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Cambra de Comerç i PIMEC donen
suport al POUM de Sant Fruitós
Han expressat el seu punt de vista favorable a la proposta de les noves àrees
d'activitat econòmica que es plantegen en l'Avanç del document

El món empresarial de la comarca del Bages veu amb bons ulls el plantejament que es fa a favor
del desenvolupament de l'activitat empresarial al POUM de Sant Fruitós de Bages.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa i la patronal que representa les
micro, petites i mitjanes empreses de la Catalunya Central (PIMEC) han presentat semblants
escrits a l'ajuntament expressant el seu punt de vista favorable a la proposta de les noves àrees
d'activitat econòmica que es plantegen en l'Avanç del POUM de Sant Fruitós de Bages, entenent
que és una clara aposta de futur per mantenir i augmentar l'ocupació a la nostra comarca i poder
aportar valorar afegit al conjunt del teixit empresarial existent.

Segons la Cambra, malgrat que una part del sòl industrial disponible a la comarca encara no està
ocupat, una gran àrea d'activitat empresarial competitiva, ben comunicada logísticament, amb
disponibilitat suficient i amb una parcel·lació i normativa adaptables per a eventuals grans
projectes d'interès permetria fer realitat un salt industrial de la comarca i afavorir noves
implantacions que aportessin valor afegit i nova ocupació. 
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https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/74619/cambra/comerc/pimec/donen/suport/al/poum/sant/fruitos
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ECONOMIA

Formació gratuïta per a 
joves que vulguin treballar
redacció
Manresa

nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa ofereix un curs de formació 
gratuït per a joves que vulguin de-
dicar-se professionalment al sec-
tor de l’hostaleria, un àmbit amb 
una forta demanda de professio-
nals qualificats. 
Per donar resposta a les necessi-
tats d’aquest sector al territori, la 
Cambra ha programat aquest curs 
que constarà d’un total de 155 hores 
en les quals els participants apren-
dran els conceptes i habilitats bà-
sics per treballar en aquest sector, 
com treball en equip, atenció al cli-
ent, comunicació, etc.
La proposta forma part del Progra-
ma integral de qualificació i ocu-
pació (PICE), mitjançant el qual la 
Cambra ofereix formació gratuï-
ta per a joves menors de 30 anys 
d’acord amb les necessitats del tei-
xit empresarial del territori, amb 
l’objectiu d’afavorir la inserció la-
boral d’aquests joves. Les persones 
que s’apuntin a aquest curs gau-

diran, a més, d’una beca de 93 eu-
ros 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 13 h del 
migdia. Per a més informació, es 
pot contactar amb la Cambra al 
telèfon 93 872 42 22 o per correu 
electrònic a pice@cambraman-
resa.org. n

30 plus ofereix ajuts 
a les empreses per 
contractar aturats

nnn El programa 30 plus és una 
iniciativa innovadora en matèria 
d’ocupació que consisteix a donar 
resposta a les necessitats de per-
sonal de les empreses, preferent-
ment del Bages, mitjançant ajuts 
a la contractació de persones en 
situació d’atur de 30 anys o més i 
empadronades a la comarca.
Els beneficis que ofereix el pro-
grama 30 plus a les empreses són: 
una subvenció de fins a 707,70 €/
mes per un mínim de sis mesos i 
un màxim de nou mesos de con-
tractació; fer el reclutament i la 
selecció per competències de per-
sones adequades al lloc de treball 
sense cap cost; dissenyar, execu-
tar i fer el seguiment d’una forma-
ció adaptada al lloc de treball re-
querit per l’empresa i finançada 
pel programa.
A més a més, també es duu a ter-
me assessorament i suport per a la 
tramitació d’ajuts a la contracta-
ció vinculats a aquest programa. 

Les contractacions es podran dur 
a terme fins a l’1 d’agost del 2018.
Aquesta iniciativa està finançada 
pel SOC i pel Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal del Ministeri d’Ocu-
pació i Seguretat Social i gestio-
nada pel CIO de l’Ajuntament de 
Manresa.
L’actual convocatòria 2017-2018 
engloba diferents sectors profes-
sionals, entre els quals hi ha la in-
dústria, el comerç, l’hostaleria, el 
transport i l’emmagatzematge, els 
serveis de neteja i la construcció, 
entre d’altres que poden ser va-
lorats. n

redacció
Manresa

La 23a edició del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central va tenir un reconeixement per empresaris traspassats els darrers anys

El Fòrum Econòmic presenta Mediapro 
com un projecte català d’èxit global

El dijous 15 de març es va 
celebrar el 23è Fòrum 
Econòmic de la Catalu-
nya Central al pavelló del 

Bàsquet Manresa amb una parti-
cipació de més de dues-centes per-
sones del món econòmic i empre-
sarial, que van conèixer per part 
del seu fundador, Jaume Roures, 
una de les empreses de referèn-
cia a escala mundial, Mediapro. 
Amb l’objectiu d’arribar a tothom 
i no tancar-se a res, Mediapro, que 
va néixer fa 24 anys, ha passat a te-
nir 6.503 treballadors arreu de tot el 
món i 47 seus a 29 països diferents. 
La seva facturació l’últim any ha 
estat de 1.670 milions d’euros i té 
una projecció de futur ascendent.
Els seus orígens eren desenvolupar 
la feina que havien après treballant 
a TV3 i en el món de motociclisme 
a Dorna i avui en dia disposen de 
l’última tecnologia. Amb més de 60 
unitats mòbils i la utilització de 19 
satèl·lits, fan que la producció arri-
bi a tot el món. Produeixen contin-

redacció
Manresa

guts a més de 250 canals.
Roures va destacar que l’èxit de 
l’empresa ha estat la diversifica-
ció, no s’han posat barreres dient 
que no a res i han arribat a una po-
sició de lideratge. No només s’han 
especialitzat en un sector, sinó que 
s’han obert a totes les possibilitats. 
Mediapro disposa del plató de te-

levisió més gran d’Espanya, de  
2.000 m² i situat al voltant de Barce-
lona, i més de 300.000 m² d’instal-
lacions tècniques a tot el món. Tots 
els programes de televisió de gran 
format estan gravats a Catalunya.
En el transcurs de l’esdeveniment 
es va fer un reconeixement a una 
empresa del territori innovadora; 

en aquest cas, l’empresa guardona-
da va ser UVE Solucions. Una em-
presa jove, amb 53 persones, on la 
mitjana d’edat són els 29 anys i el 
95 % són titulats. UVE Solutions 
ofereix a les companyies distri-
buïdores un model basat en una 
plataforma única on a través de la 
intel·ligència artificial poden op-

timitzar els processos, tenir les 
dades de manera immediata i per 
tant prendre decisions estratègi-
ques que els puguin fer augmentar 
les vendes. També es va presentar 
el projecte de territori el Centre de 
Formació Pràctica, que dona servei 
a les empreses metal·lúrgiques de 
la Catalunya Central. n

Jaume Roures en el moment de la seva ponència

FòRUM ECOnòMIC

ARXIU

Més de 200 persones van assistir a l'acte i sopar que es va fer al Congost
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