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(6�*�d�[ef(6�g�(6�$��



Fires i festes | Redacció | Actualitzat el 08/05/2018 a les 14:18

Neix la primera Fira d'Ocupació Jove
del Bages, amb una vintena llarga
d'empreses
La fira és organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del
programa PICE i compta amb el suport de l'Ajuntament

Presentació de la primera Fira d'Ocupació Jove del Bages | Cambra

Més de vint empreses buscaran nous professionals per als seus equips a la primera Fira
d'Ocupació Jove del Bages, que tindrà lloc el dijous 24 de maig a la Fàbrica de l'Anònima de Manresa.
La proposta, impulsada per la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del Programa Integral
de Qualificació i Ocupació (PICE), s'adreça a joves menors de 30 anys de tots els nivells formatius,
que estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil. La fira també compta amb la implicació de
l'Ajuntament de Manresa a través del CIO, que s'encarregarà de dinamitzar diferents activitats
amb l'objectiu de millorar la preparació dels joves davant del procés de recerca de feina.

Bona resposta de les empreses

La primera edició de la Fira d'Ocupació Jove del Bages ha tingut una resposta molt positiva per part
de les empreses del territori, i en aquests moments ja n'hi ha una vintena que han confirmat la
seva presència. Es tracta de grans empreses de sectors diversos (indústria, serveis, comerç) que
tenen necessitat de contractar nous professionals i en aquesta fira tindran l'oportunitat d'entrar en
contacte amb un gran nombre de persones que busquen feina. Les empreses donaran a
conèixer quins són els perfils que demanen i, al mateix temps, recolliran els currículums i podran
parlar amb els joves interessats en treballar-hi.

Activitats durant tot el matí
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La fira tindrà lloc del 9 del matí a 2 del migdia amb entrada lliure i un programa d'activitats, també
gratuïtes, obert a totes les persones que vulguin participar-hi. Hi haurà revisió de currículums
exprés, dinàmiques grupals per superar una entrevista de feina, un taller de competències
comunicatives i una xerrada sobre el pla d'acció cap a la feina. També, durant tot el matí, les
empreses participants presentaran els seus plans d'ocupació.

Posar en valor el patrimoni industrial de Manresa

L'escenari de la fira serà la Fàbrica de l'Anònima de Manresa, en una aposta per posar en valor el
patrimoni industrial de la ciutat i donar vida al centre històric amb una activitat de caràcter
empresarial i professional. Des de l'organització es valora la ubicació cèntrica i les característiques
de l'espai, amb diferents zones i un pati exterior on es faran les diferents activitats paral·leles. La
sala central de l'Anònima és la que acollirà els estands de les diferents empreses i una zona de
descans que vol fomentar el contacte entre participants i assistents.
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g   L’ATUR A MANRESA PER EDAT I NIVELL FORMATIU

Font: Observatori del Treball de la Generalitat                                                                                                                                                                                               

Sense Primaris Primaris Formació Estudis Tècnics Universitaris Universitaris Altres
Edat estudis incomplets complets professional secundaris superiors 1r cicle 2n I 3r cicle estudis Total

Menors de 20 0 3 7 8 78 0 0 0 0 96
De 20 a 24 0 4 6 33 169 16 0 9 0 237
De 25 a 29 1 11 20 34 240 29 2 28 1 366
De 30 a 34 2 23 30 23 315 28 7 26 0 454
De 35 a 39 8 44 44 34 322 24 8 19 0 503
De 40 a 44 9 58 68 45 370 36 20 21 1 628
De 45 a 49 11 38 55 49 424 28 12 14 1 632
De 50 a 54 13 42 84 68 346 28 10 14 1 606
De 55 a 59 14 49 97 54 387 27 8 14 0 650
De 60 a 64 4 37 94 33 375 21 9 14 1 588
Més de 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 62 309 505 381 3.026 237 76 159 5 4.760

2018

g   ATUR A MANRESA PER EDAT I DURADA DE LA DEMANDA

Fins a De 3 a De 6 a De 9 a De 12 a De 15 a De 18 a De 21 a Més de 
Edat 3 mesos 6 mesos 9 mesos 12 mesos 15 mesos 18 mesos 21 mesos 24 mesos 24 mesos Total
Menors de 20 70 14 6 0 2 2 2 0 0 96
De 20 a 24 149 40 18 11 3 3 2 2 9 237
De 25 a 29 160 73 39 21 23 16 5 6 23 366
De 30 a 34 164 82 63 28 19 15 16 9 58 454
De 35 a 39 166 94 67 33 24 16 12 9 82 503
De 40 a 44 172 102 77 38 39 16 20 15 149 628
De 45 a 49 121 104 76 53 38 28 21 11 180 632
De 50 a 54 117 55 49 44 27 32 25 17 240 606
De 55 a 59 92 53 49 26 25 28 26 17 334 650
De 60 a 64 52 57 34 33 26 22 21 14 329 588
Més de 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.263 674 478 287 226 178 150 100 1.404 4.760

2017
Sense Primaris Primaris Formació Estudis Tècnics Universitaris Universitaris Altres

Edat estudis incomplets complets professional secundaris superiors 1r cicle 2n I 3r cicle estudis Total

Menors de 20 0 0 4 11 91 0 0 0 0 106
De 20 a 24 0 4 12 22 139 8 0 7 0 192
De 25 a 29 0 13 16 43 204 28 6 27 0 337
De 30 a 34 5 25 34 22 287 22 9 37 0 441
De 35 a 39 11 42 53 31 331 31 13 32 2 546
De 40 a 44 10 52 67 45 385 36 18 20 1 634
De 45 a 49 12 54 71 48 432 33 15 20 3 688
De 50 a 54 16 57 79 65 378 41 12 19 0 667
De 55 a 59 10 39 135 53 446 26 9 15 0 733
De 60 a 64 9 33 101 37 367 17 9 10 1 584
Més de 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 73 319 572 377 3.060 242 91 187 7 4.928

Fins a De 3 a De 6 a De 9 a De 12 a De 15 a De 18 a De 21 a Més de 
Edat 3 mesos 6 mesos 9 mesos 12 mesos 15 mesos 18 mesos 21 mesos 24 mesos 24 mesos Total

Menors de 20 64 26 5 6 2 1 0 1 1 106
De 20 a 24 102 44 17 6 4 1 5 4 9 192
De 25 a 29 170 60 30 14 9 12 7 3 32 337
De 30 a 34 178 68 44 31 12 13 10 8 77 441
De 35 a 39 174 82 59 30 30 25 19 18 109 546
De 40 a 44 207 77 58 33 27 30 24 23 155 634
De 45 a 49 169 96 52 43 16 28 26 37 221 688
De 50 a 54 107 80 42 38 43 28 17 21 291 667
De 55 a 59 76 55 53 37 22 28 29 22 411 733
De 60 a 64 56 42 30 23 31 30 22 15 335 584
Més de 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.303 630 390 261 196 196 159 152 1.641 4.928

2017

ARXIU/MIREIA ARSO

Activitat dins la darrera edició del festival FABA a l’Anònima

L’edifici de l’Anònima, en ple
barri vell de Manresa, serà l’esce-
nari de la fira de l’ocupació per a
joves, en el que serà el primer es-
deveniment de caire no cultural
que acull la recuperada fàbrica,
un dels emblemes del patrimoni
industrial manresà. L’Anònima
acull activitats culturals (com es-
pectacles de la fira Mediterrània
o del festival FABA) de forma ha-
bitual des de fa ja un any i mig.
La fira se celebrarà el 24 de maig
de les 9 del matí a les 2 del migdia
a la sala central de l’antiga fàbri-
ca, on s’ubicaran els estands de
les empreses. També s’habilitarà
una zona de descans per fomen-

tar el contacte entre empreses
participants i assistents. El pro-
grama de la fira comprendrà un
conjunt d’activitats gratuïtes per
a tots els que vulguin participar-
hi. Així, tècnics del Centre d’Ini-
ciatives per a l’Ocupació de Man-
resa revisaran currículums i diri-
giran dinàmiques grupals per su-
perar una entrevista de feina.
També es farà un taller de com-
petències comunicatives i una
xerrada sobre el pla d’acció cap a
la feina. Tot plegat seran estratè-
gies per preparar els joves per al
contacte amb les empreses, que
presentaran durant tot el matí els
seus plans d’ocupació i mantin-
dran entrevistes amb els aspi-

rants a formar part de les seves
plantilles.

«El que cal tenir més en comp-
te és l’actitud dels aspirants. Ni
anar-hi amb no ni a vendre mo-
tos», recomana el president de la
Cambra, Pere Casals, que desta-
ca el valor per als joves de poder
accedir directament als respon-
sables de contractació de les em-
preses participants. 

Segons Casals, el primer perfil
en què es va pensar quan es va
proposar d’organitzar la fira va
ser «el de joves sense formació.
Gent que ha quedat en un llimb
que no ens podem permetre, i
encara menys ara que hi torna a
haver feina». 

C. B. MANRESA

L’edifici de l’Anònima s’estrenarà amb la fira
com a escenari per a una activitat empresarial

Vint-i-tres empreses del Bages
ja estan inscrites per participar a
la primera Fira d’Ocupació Jove
de Manresa, que se celebrarà du-
rant el matí del proper dijous 24
de maig al recuperat edifici de
l’Anònima.

L’objectiu de la fira és posar en
contacte els joves de fins a 30 anys
amb el sector empresarial de la
comarca en un moment en què
l’economia ja està permetent no-
ves contractacions. La proposta,
impulsada per la Cambra de Co-
merç de Manresa en el marc del
Programa Integral de Qualificació
i Ocupació, amb el suport de
l’Ajuntament de la ciutat, s’adreça
a joves de qualsevol nivell forma-
tiu, ja que les ofertes de treball que
es posaran a disposició dels assis-
tents a la fira tindran perfils diver-
sos, segons expliquen els organit-
zadors. Així, tant hi haurà ofertes
de personal de magatzem o de ne-
teja, com d’enginyers. Entre les
empreses que hi participaran hi
ha Denso, Tous, Althaia, Cots i
Claret, Grup Llobet o Ferrer, se-
gons van avançar ahir el president
de la Cambra, Pere Casals, i la re-
gidora d’Ocupació, Cristina Cruz.

A la presentació de la fira també
va assistir Alfonso Menor, cap de
Recursos Humans de la planta de
la multinacional japonesa Denso
a Sant Fruitós. Segons Menor, el
moment és òptim per organitzar
novament una fira d’ocupació a
Manresa (l’última experiència de

caràcter similar eren les Àgora
promogudes per Caixa Manresa
fins fa una dècada), ja que la ten-
dència empresarial és expansiva.
Denso mateix ha contractat en un
parell d’anys més d’un centenar
de persones. Amb tot, Menor creu
que hi ha «poca relació entre les
universitats i els centres d’FP i les
empreses. Cal dinamitzar la rela-
ció cara a cara». 

Casals i Cruz recorden que la
taxa d’atur entre els menors de 35
anys s’ha reduït en els darrers
anys del 50% del pitjor moment de
la crisi al 21% actual. Amb tot,
aquest és un percentatge «encara
elevat», diu Casals. Cruz recorda
que, segons les dades disponibles
del Pla de Joventut, l’ocupació
continua sent al top de les preo-
cupacions dels joves, als quals
se’ls demana una experiència i
formació que no tenen. 

Segons l’Observatori del Tre-
ball de la Generalitat, l’abril hi ha-
via 1.154 aturats de fins a 35 anys,
el 23% del total d’aturats. Aquest
percentatge, un any abans, era del
21%. L’atur es redueix, però costa
més d’eixugar l’atur juvenil, se-
gons les dades, que també revelen
que el 42% dels aturats de fins a
tres mesos són menors de 35 anys,
mentre que en el grup de més de
24 mesos, aquesta franja d’edat re-
presenta tan sols el 0,6%. Una altra
dada posa de manifest que el 94%
dels aturats a Manresa té com a
molt estudis de secundària aca-
bats. 

CARLES BLAYA MANRESA

Cambra i Ajuntament
promouen la primera
Fira d’Ocupació per a
joves de Manresa
L’esdeveniment tindrà lloc el proper 24 de
maig i pretén posar en contacte els menors de
30 anys amb el sector empresarial comarcal

TEMA DEL DIA
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La Cambra organitza una sessió per
a emprenedors que vulguin obrir
negocis al Centre Històric
Es farà el dijous 17 de maig i forma part dels actes de la Setmana de
l'Emprenedoria de Manresa

La Cambra organitzarà el proper dijous 17 de maig una sessió sobre el terreny per a emprenedors
que vulguin obrir negocis al Centre Històric, de la mà de Carme Peix i Mercè Pintó, de la consultora
Hidra. 

La jornada començarà a les 10 del matí a la seu de la Cambra a l'edifici de Can Jorba amb una breu
introducció a les darreres tendències al sector del comerç. Seguidament, els participants sortiran al
carrer per conèixer alguns comerços d'èxit del Centre Històric. També es visitaran locals buits de la
zona i el Mercat de Puigmercadal, on s'explicarà el projecte que s'està duent a terme per revitalitzar
aquest equipament i conèixer els espais disponibles. 

Explicar sobre el terreny les possibilitats que hi ha per emprendre al Centre Històric, i conèixer
l'experiència d'altres emprenedors que ja ho han fet. Aquest és l'objectiu de la jornada que
organitza la Cambra de Comerç de Manresa, conjuntament amb el Comissionat del Centre Històric
i l'Ajuntament de Manresa, per al proper dijous 17 de maig i que forma part de la Setmana de
l'Emprenedoria de Manresa. L'activitat és gratuïta i té places limitades. Per participar-hi cal
inscriure's enviant un correu electrònic o trucant al telèfon 93 872 42 22.
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