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EDICIÓ DE LA CATALUNYA CENTRAL DIMECRES · 9 de maig del 2018
Dipòsit legal: GI-217-2016

Amb el suport:

 què respon organitzar la
fira d’ocupació jove?
A un doble motiu. Feia

anys que al Bages no se’n feia
una d’aquest tipus des que amb
la crisi, cap al 2007, se’n va fer
l’última. Ara ha pujat la con-
tractació, es redueix l’atur i va
semblar que hi havia prou con-
tingut per fer una fira. I ha coin-
cidit amb el fet que les cambres,
des de fa tres anys llargs, quan
l’índex d’atur de joves menors
de trenta anys pràcticament es-
tava al 50%, vam començar a
treballar per facilitar la seva in-
serció en el món laboral. S’ha
reduït, però encara és més alt
que la mitjana de la borsa d’atu-
rats. És una feina paral·lela a la
que fan les administracions
amb el fons de garantia juvenil,
però nosaltres ho hem enfocat a
cobrir demandes concretes del
món empresarial. Vam creure
que estaria bé fer la fira per als
joves que no tenen feina, per als
que estudien i per als que volen
canviar de lloc de treball per di-
ferents motius. La fira facilitarà

A

President de la Cambra de Comerç de
Manresa

● El 24 de maig, Manresa recupera, a través de
la Cambra de Comerç, una fira a l’edifici de
l’Anònima que posi en contacte empreses i joves
per facilitar-los la seva inserció en el món laboral

Pere Casals

Jordi Alemany
MANRESA

“Vam creure que
estaria bé fer una
fira per als joves
que no tenen feina”

el contacte entre joves i empre-
ses més enllà de deixar el currí-
culum, permetent que s’asse-
guin, es coneguin, que l’empre-
sa vegi les ganes de la persona i
l’agafin o que el tinguin present
per a més endavant.

On ho faran?
Serà el dia 24 de maig al matí i
hem buscat un espai cèntric de
Manresa, l’antiga fàbrica Anòni-
ma, que és de l’Ajuntament.
L’està intentant dinamitzar i
vam pensar a aprofitar-lo i en-
cabir unes 25 empreses. Ho te-
nim pràcticament cobert sense
fer-ne gaire ressò, però encara
n’hi caben un parell o tres.

L’any que ve hauran d’ampliar.
Segurament, però el condicio-
nant serà que hi vinguin joves.
Ara tenim la feina de fer difusió
en aquest col·lectiu, que nor-
malment no s’escolta el que diu
la Cambra. Aprofitarem les xar-
xes socials i anirem als instituts
perquè ens ajudin a fer-ne difu-
sió. També hi haurà a la fira un
taulell amb ofertes concretes de
treball i l’Ajuntament organitza
tallers per ajudar-los a fer currí-

culums, com ara presentar-se a
una oferta de feina... I aconsello
als que tinguin por de fer una
entrevista que vinguin abans i
aprofitin aquests serveis.

Quin tipus de personal li fa fal-
ta, a l’empresariat?
Li costa cobrir perfils professio-
nals tant d’universitaris com de
FP de la banda tecnològica, de
gestió o de l’àmbit sanitari, però
hi ha molts altres àmbits. Per
exemple, hi serà Decathlon, que
en necessita per al magatzem,
per a atenció al client, per a les
caixes... I per això no cal gaire
formació, sinó ganes, voluntat,
actitud i aptituds genèriques.
Però també n’hi haurà de l’àm-
bit local com ara Deporvillage,
Tous, Supermercats Llobet.

El joves es queden o se’n van?
Els de titulacions que costen de
trobar es queden, d’altres tro-
ben un atractiu a fora, d’altres
van a l’àrea metropolitana, però
déu n’hi do el talent que podem
retenir. Ara és més difícil atrau-
re’l, però hi ha oferta. Hi ha una
disfunció entre el que necessita
l’empresa i el que vol estudiar

l’alumne. Encara no hem trobat
el desllorigador. I és una para-
doxa no trobar, en l’època de la
comunicació, la manera que hi
hagi una informació en les dues
direccions.

Com està econòmicament el
Bages?
Ho ha passat malament. Hi ha
un sector que ha aguantat i ha
incrementat molt la seva parti-
cipació en el PIB local, que és el
sector industrial que s’ha espa-
vilat tot i baixar, però menys
que altres sectors. El més im-
portant, com passa arreu, és el
de comerç i serveis, però està
molt atomitzat. I no som un ter-
ritori especialment turístic i te-
nim recorregut perquè creixi.
El comerç va endarrerit i el de la
construcció comença a mou-
re’s.

Tenen demandes pendents?
En mobilitat de persones i mer-
caderies tenim mancances. Es-
tem al centre de Catalunya,
amb una orografia complicada i
el transport en tren de merca-
deries el treballem fa temps i
podem fer un salt sobretot si

aconseguim tenir via d’ample
europeu que es connecti amb el
corredor del Mediterrani i in-
tentem que surti als mapes la
derivació que ve cap aquí. En
camió caldria un eix del Llobre-
gat en condicions. O el desdo-
blem o s’hauria de descarregar
de turismes; però, tot i que l’eix
transversal i el diagonal ens han
ajudat, necessitem una autopis-
ta menys cara. A la C-55 i la
C-58 hi ha trànsits de més de
30.000 vehicles diaris i en qual-
sevol lloc del món vol dir una via
ràpida desdoblada. I el proble-
ma s’agreujarà, amb la portada
de sal d’Iberpotash al centre
d’Europa. Serà un desastre lo-
gístic si es vol fer amb camions.
I la B-40 també és necessària
per anar al Baix Llobregat.

Què està treballant la Cambra?
Continuem fent-ho en la inter-
nacionalització de les empreses
i la millora de la competitivitat
en infraestructures, formació, i
la universitat... La Cambra de
Manresa va ser la pionera en la
gestió de les pràctiques de FP a
les empreses, que es va extrapo-
lar a Catalunya. ■

Casals al despatx de la seu de la Cambra a Manresa de la qual és president des del 2009 ■ JORDI ALEMANY
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La Borsa
El comentari
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 9-5-2018 a les 19 00 h

Tipus d’interès

Eur bor 1 -0,189

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 84.075,09 1.119,04

CAC 40 5.534,63 12,70

DAX 12.943,06 30,85

Dow Jones 24.521,36 161,15

Eurostoxx 50 3.569,74 11,86

FTSE 100 7.662,52 96,77

FTSE MIB 24.266,56 124,02

Ibex 35 10.221,20 53,10

IGBC (Col mbia) 12.454,35 128,75

Preu Var.

IGPA ( ) 28.622,82 178,46

Latibex 4.395,20 54,00

Merval (Argentina) 27.858,48 1.581,96

Mexbol ( ) 46.248,79 -470,72

Nasdaq 100 6.867,93 52,45

Nasdaq Comp. 7.316,91 50,01

Nikkei 225 22.408,88 -99,81

S&P 500 2.691,11 19,19

Stoxx 50 3.139,98 30,35

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ABERTIS INFR 18,24 18,24 18,30 0,00 0,00 -1,67

ACCIONA 68,38 67,28 68,38 0,84 1,24 0,50

ACERINOX 11,80 11,78 11,91 -0,06 -0,46 -0,92

ACS CONST. 36,22 35,99 36,45 -0,23 -0,63 11,04

AENA 177,95 175,90 178,25 0,60 0,34 5,30

AMADEUS IT 63,08 62,90 63,38 -0,18 -0,28 4,94

ARCEL.MITTAL 29,39 29,03 29,45 0,21 0,72 8,47

B. SABADELL 1,71 1,70 1,71 0,01 0,44 3,29

BANKIA 3,63 3,54 3,63 0,08 2,17 -9,00

BANKINTER 9,05 8,77 9,05 0,28 3,15 14,47

BBVA 6,81 6,74 6,81 0,05 0,74 -4,30

CAIXABANK 4,22 4,21 4,24 -0,01 -0,17 8,51

CELLNEX TELECOM 23,03 22,72 23,03 0,11 0,48 7,87

DIA 3,71 3,68 3,75 0,01 0,19 -13,73

ENAGAS 24,39 24,01 24,39 0,20 0,83 2,18

ENDESA 19,47 19,45 19,76 -0,18 -0,92 9,05

FERROVIAL 18,08 17,80 18,08 0,14 0,78 -4,49

GAS NATURAL 21,47 21,13 21,50 0,13 0,61 11,53

GRIFOLS 24,80 24,63 24,99 -0,19 -0,76 1,54

IBERDROLA 6,54 6,46 6,55 -0,01 -0,18 1,21

INDITEX 27,10 26,65 27,13 0,33 1,23 -6,70

INDRA A 11,43 11,34 11,46 -0,02 -0,17 0,22

INM.COLONIAL 10,13 10,08 10,15 0,01 0,10 22,30

INT.AIRL.GRP 7,93 7,78 7,94 -0,05 -0,68 9,62

MAPFRE 2,91 2,89 2,92 0,01 0,41 8,66

MEDIASET ESP 8,22 8,10 8,22 0,03 0,39 -11,04

MELIA HOTELS 12,04 11,97 12,39 -0,36 -2,90 4,70

MERLIN PROP. 12,90 12,81 12,93 0,02 0,19 14,16

RED ELE.CORP 17,22 17,04 17,33 -0,15 -0,86 -7,94

REPSOL 16,54 16,20 16,55 0,41 2,54 12,17

SANTANDER 5,44 5,38 5,45 0,05 0,95 -0,80

SIEMENS GAMESA 14,10 13,92 14,15 0,16 1,11 23,36

TEC.REUNIDAS 27,11 26,78 27,19 0,47 1,76 2,46

TELEFONICA 8,34 8,25 8,34 0,01 0,11 2,60

VISCOFAN 57,65 56,90 57,65 0,40 0,70 5,05

Divises
Preu Var.% 

$ 1,186 -0,05

130,030 -0,43

0,874 0,16

Franc 1,191 -0,23

Corona 10,318 1,40

$ Canad 1,523 0,85

$ Australi 1,590 0,10

Petroli

Brent 21 77,22

Metalls

Or 1.312,5

L’Oficina Comarcal d’Informa-
ció al Consumidor (OCIC) del
Consell del Bages ha rebut 53 con-
sultes referents al tractament de
dades personals en els fitxers de
morosos,  i ha detectat que s’estan
produint moltes irregularitats en
aquest aspecte, segons avisa l’ens
en un comunicat. En 18 casos,
afirma l’oficina, s’ha assessorat
per interposar reclamacions. 

L’OCIC explica que la llei esta-
bleix que quan s’inclou a una per-
sona en una llista de morosos  per
impagament d’un producte o ser-
vei, l’afectat ha de ser avisat en un
termini màxim de 30 dies per tal
que pugui exercir els seus drets
d’informació, rectificació i can-
cel·lació. Tot i això, avisa el Con-
sell, moltes persones desconeixen
la seva inclusió, i quan volen re-
soldre aquesta situació també es
troben problemes. 

L’oficina comarcal ofereix in-
formació i assessorament a les
persones incloses en fitxers de
morosos, i fa algunes recomana-
cions per tal de protegir els seus
drets. En primer lloc, els interes-
sats s’han d’adreçar per escrit als
titulars dels fitxers per demanar

les dades que hi ha incloses i el
procediment per modificar-les i
cancel·lar-les. L’Agència Espanyo-
la de Protecció de Dades ofereix
una llista amb les empreses titu-
lars d’aquest tipus de fitxers. En
segon lloc, la modificació de les
dades no es podrà fer mai telefò-
nicament, sinó sempre per via es-
crita i seguint els procediments
que cada fitxer determina. 

Tenint en compte això, l’OCIC
alerta que les empreses que no
són titulars de fitxers de morosos
i es promocionen per resoldre
aquests casos, normalment ofe-

reixen un número de telèfon de
Tarifació Addicional (prefix 807 o
805). S’ha de tenir en compte que
són empreses intermediàries per
fer aquest tràmit i que no el reso-
len de forma immediata, i les fac-
tures de telefonia poden ser molt
elevades. 

Per tots aquests motius, el Con-
sell Comarcal recomana a les per-
sones que tinguin dubtes sobre
com resoldre la seva situació
d’impagament, que «s’informin
correctament i que s’assessorin a
l’Oficina Comarcal d’Informació
al Consumidor».

REDACCIÓ MANRESA

El Consell del Bages alerta
d’una vulneració de drets
en els fitxers de morosos
L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor ja ha rebut 53 consultes
per interposar reclamacions per l’irregular tractament de dades personals

ARXIU

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Bages

La Cambra de Comerç de Man-
resa organitza per al dijous 17,
dins la Setmana de l’Emprenedo-
ria de Manresa, una jornada per
explicar sobre el terreny les possi-
bilitats que hi ha per emprendre
al Centre Històric, i conèixer l’ex-
periència d’emprenedors que ja
ho han fet. La sessió és coorganit-

zada pel Comissionat del Centre
Històric i l’Ajuntament de Manre-
sa. L’activitat és gratuïta i té places
limitades, i cal inscriure-s’hi  al cor-
reu  jmonge@cambramanresa.org
o al telèfon 93 872 42 22. La jorna-
da començarà a les 10 del matí a
la seu de la Cambra a l’edifici de
Can Jorba amb una introducció a
les darreres tendències al sector

del comerç. Seguidament, els par-
ticipants podran conèixer alguns
comerços d’èxit del Centre Histò-
rici visitaran locals buits de la
zona i el Mercat de Puigmercadal,
on s’explicarà el projecte de revi-
talització de l’equipament. 

La sessió anirà a càrrec de Car-
me Peix i Mercè Pintó, de la con-
sultora Hidra. 

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Manresa organitza una
visita al comerç del Centre Històric

El Centre de Formació Pràctica,
juntament amb la Patronal
Metal·lúrgica del Bages, impulsen
un estudi sobre la cadena de valor
al sector dels fabricants de maqui-
nària i béns d’equip. El treball ana-
litzarà el funcionament de grans
empreses i dels seus proveïdors,
amb l’objectiu de detectar opor-
tunitats de millora i plantejar es-

tratègies per tenir un sector més
competitiu. Per al treball, els seus
promotors necessiten la partici-
pació del màxim nombre d’em-
preses del territori. Així, s’ha con-
vocat una jornada informativa
demà, de 9 a 11 del matí, al Palau
Firal, en què s’explicarà el funcio-
nament del projecte, en el qual es
quantificarà l’agilitat dels proveï-
dors de les principals empreses

bagenques del sector; i s’identifi-
carà quines són les millors empre-
ses per activitat i s’assessorarà els
participants en bones pràctiques
per incrementar la seva agilitat.
L’objectiu és que el CFP i la patro-
nal disposin de més informació
sobre el sector a la comarca i pu-
guin adequar les seves propostes
formatives i d’assessorament a les
necessitats de les empreses locals.

REDACCIÓ MANRESA

El CFP i la Patronal Metal·lúrgica estudien
el sector dels fabricants de maquinària

Regió7DIJOUS, 10 DE MAIG DEL 201828
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àbcde
fgcach��]�T��
�W ��ViSj� 
P"!<2
� 
(* 
+# �)�--")k�ljmnSo���������	��̂�p�
����q�r������
���
������r���
�
�������s�
��ViSj��q�	�������		�������	��������	��	
��	��	S	������	���������	��	���

��ViSj��������	
��
���������
������
����	��
��tSjV�]
��������
������X������U ��
�XoX
uS�
u��v�������
���������	�
q�	�w�
x���
���������	 ��
�XoX
uS�
u�����������
�����	�
�����
��
�
��	����








Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 11/05/2018 a les 16:03

Setze projectes d'alumnes d'FP
opten al premi Talent+Empresa 2018

Jornada de presentació dels projectes que opten als premis Talent+Empresa | Cambra

Alumnes de formació professional de cinc centres educatius del territori han defensat els seus
projectes de negoci en la primera jornada del premi Talent+Empresa 2018, que ha tingut lloc a la
Cambra de Comerç de Manresa. Un jurat format per membres del teixit empresarial ha escoltat les
presentacions i haurà de decidir a quins projectes concedeix un guardó que els ofereix un
seguiment i assessorament personalitzat per tal que el pla de negoci s'acabi portant a la pràctica.
Els projectes participants aquest any han estat bàsicament centrats en el sector sòciosanitari i
industrial, amb una important presència de negocis relacionats amb les noves tecnologies i la
indústria 4.0.

Els projectes presentats han estat nou de cicles formatius de grau mitjà i set de cicles formatius de
grau superior, de les escoles Joviat i Montserrat i els instituts Guillem Catà, Quercus i Lacetània. El
jurat ha estat format per les empreses Taelus, Maxion wheels, ICL, Morning Labs, Cooperatech,
CTM, UManresa-FUB, Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Fundació Althaia, Tecnium i
Cambra de Comerç de Manresa.

Dimarts 15, entrega de premis dins de la Setmana de l'Emprenedoria

L'acte de lliurament de premis es farà aquest any en el marc de la Setmana de l'Emprenedoria de
Manresa. Serà el proper dimarts, 15 de maig, a la 1 del migdia al Teatre Kursaal.

Pàgina 1 de 1

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/75558/setze/projectes/alumnes/fp/opten/al/premi/talent/empresa/2018
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 11-05-2018 a les 19 00

Tipus d’interès

Eur bor 1 -0,189

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 85.304,63 -556,57

CAC 40 5.541,94 -4,01

DAX 13.001,24 -21,63

Dow Jones 24.785,81 46,28

Eurostoxx 50 3.565,52 -4,19

FTSE 100 7.724,55 23,58

FTSE MIB 24.159,34 125,44

Ibex 35 10.271,40 24,80

IGBC (Col mbia) 12.402,60 43,25

Preu Var.

IGPA ( ) 28.872,08 52,10

Latibex 4.518,50 -40,90

Merval (Argentina) 29.178,07 -422,59

Mexbol ( ) 46.357,65 -193,90

Nasdaq 100 6.939,65 -23,90

Nasdaq Comp. 7.388,01 -16,97

Nikkei 225 22.758,48 261,30

S&P 500 2.722,14 -0,93

Stoxx 50 3.132,46 -1,30

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ABERTIS INFR 18,25 18,16 18,29 0,05 0,27 -1,62

ACCIONA 67,14 67,08 69,00 -1,18 -1,73 -1,32

ACERINOX 11,90 11,82 12,04 0,00 0,00 -0,13

ACS CONST. 36,59 36,26 36,82 0,47 1,30 12,17

AENA 177,50 175,50 178,25 -0,60 -0,34 5,03

AMADEUS IT 64,24 63,80 64,46 0,24 0,38 6,87

ARCEL.MITTAL 30,26 29,85 30,73 0,74 2,49 11,66

B. SABADELL 1,73 1,72 1,74 0,01 0,64 4,62

BANKIA 3,74 3,70 3,75 0,04 1,05 -6,07

BANKINTER 9,10 9,05 9,15 -0,01 -0,11 15,18

BBVA 6,85 6,84 6,88 0,00 0,03 -3,63

CAIXABANK 4,30 4,26 4,30 0,03 0,77 10,59

CELLNEX TELECOM 23,25 22,60 23,25 0,50 2,20 8,90

DIA 3,40 3,33 3,46 0,04 1,16 -20,89

ENAGAS 24,61 24,36 24,67 0,20 0,82 3,10

ENDESA 19,46 19,38 19,55 0,00 0,00 8,99

FERROVIAL 17,97 17,51 18,08 -0,15 -0,83 -5,05

GAS NATURAL 21,82 21,48 21,82 0,28 1,30 13,35

GRIFOLS 25,05 24,71 25,18 0,15 0,60 2,56

IBERDROLA 6,51 6,48 6,55 -0,01 -0,09 0,80

INDITEX 26,75 26,73 27,10 -0,22 -0,82 -7,90

INDRA A 11,46 11,39 11,64 -0,06 -0,52 0,48

INM.COLONIAL 10,02 9,90 10,21 -0,10 -0,99 20,97

INT.AIRL.GRP 7,92 7,85 7,94 0,07 0,84 9,51

MAPFRE 2,92 2,90 2,93 0,02 0,65 9,11

MEDIASET ESP 8,22 8,20 8,32 -0,04 -0,46 -11,02

MELIA HOTELS 12,00 11,86 12,04 0,12 1,01 4,35

MERLIN PROP. 12,78 12,78 13,03 -0,18 -1,35 13,05

RED ELE.CORP 17,27 17,12 17,28 0,06 0,35 -7,70

REPSOL 16,64 16,27 16,64 0,17 1,03 12,85

SANTANDER 5,52 5,47 5,53 0,03 0,58 0,71

SIEMENS GAMESA 13,84 13,82 14,10 -0,26 -1,84 21,08

TEC.REUNIDAS 26,57 26,21 26,79 -0,08 -0,30 0,42

TELEFONICA 8,35 8,31 8,38 0,01 0,10 2,74

VISCOFAN 57,80 57,30 57,90 0,40 0,70 5,32

Divises
Preu Var.% 

$ 1,196 0,37

130,620 -0,21

0,882 -0,11

Franc 1,196 -0,03

Corona 10,282 0,25

$ Canad 1,528 -0,46

$ Australi 1,585 -0,17

Petroli

Brent 21 77,38

Metalls

Or 1.322,1

Els preus a Catalunya van aug-
mentar l'abril en set dècimes en
relació amb el març i van situar la
inflació anual en l'1,2%, tres dèci-
mes menys que l'IPC que es va re-
gistrar el març, segons les dades
publicades per l'institut d'estadís-
tica espanyol. Tot i l'increment
dels preus de les gasolines aquest
abril, la inflació anual a Catalunya
ha disminuït tres dècimes en re-
lació amb el març per l'impacte de
l'efecte calendari de la Setmana
Santa, que aquest any ha caigut en
març, contràriament a l'any pas-
sat, que va ser a mitjan abril.
L'efecte calendari ha provocat que
aquest any els preus de les ciste-
lles de l'oci i cultura i dels hotels,
cafès i restaurants hagin estat molt
més baixos que l'abril de l'any
passat en plena ocupació turística
de Setmana Santa. 

Els preus a l'economia espa-
nyola han pujat l'abril el 0,8% en
relació amb el març i situen la in-
flació anual en l'1,1%, una dècima
per sota de la taxa interanual re-
gistrada el mes anterior i una dè-
cima per sota de la registrada a
Catalunya, segons les dades pu-
blicades per l'Institut Nacional
d'Estadística (INE).  Les dades pu-
blicades per l'INE en relació amb
el comportament de l'IPC a l'Estat
espanyol coincideixen amb les
avançades per aquest mateix ins-
titut el 27 d'abril passat. 

L’evolució dels preus aquest
mes d'abril estan condicionats,
sobretot en relació amb la taxa
anual, per l'efecte calendari, que
suposa que aquest mes d'abril no
hi hagut la festivitat de Setmana
Santa. Aquest efecte ha fet que els
preus de les cistelles vinculades a
l'activitat turística hagin refredat
la inflació anual en comparar-se
amb un període marcat per una
temporada turística alta.  La ciste-
lla que recull el comportament re-
lacionat amb l'oci i la cultura, on
s'inclouen els paquets turístics,
aquest mes d'abril ha reduït preus
després de les promocions de Set-
mana Santa del març, i la cistella
d'hotels, cafès i restaurants ha vist
com els preus pujaven l’abril amb
menys intensitat que l'abril de
l'any passat, que van viure la Set-

mana Santa.  
Fora dels preus relacionats

amb el turisme i l'efecte calendari,
la cistella d'habitatge també ha
impulsat a la baixa la inflació
anual perquè aquest any els preus
de la factura del gas han baixat,
mentre que l'abril de l'any passat
van pujar. Mentre que aquestes
cistella d'oci i cultura, hotels i res-
taurants i habitatge refredava la
inflació, les cistelles del transport
(on hi h la gasolina), els aliments
frescos i begudes no alcohòliques
i les comunicacions ajudaven a
refredar-la, la inflació. 

Els preus de les gasolines han
pujat aquest abril molt més que
l'any passat i el preu del peix fresc
també ha pujat més aquest abril
que l'any passat, el mateix que
amb els serveis de telefonia. 

ACN BARCELONA

Els preus pugen set dècimes
i situen la inflació en l'1,2% 
L'IPC a Catalunya retalla 0,3 punts percentuals en relació amb el març 

ARXIU/ANIOL RESCLOSA

El cistell de la compra s’enlaira l’1,2%

La compravenda d'habitatges a
Catalunya el març es va situar en
6.733 pisos, una xifra que suposa
el 3,09% menys que les opera-
cions que es van realitzar el març
de l'any passat, segons les dades
publicades per l'institut d'estadís-
tica espanyol.

Aquesta caiguda de les opera-

cions de compravenda d’habitat-
ges el mes de març es produeix en
comparació amb un mes de març
de l'any passat en què no es va es-
caure la Setmana Santa i que per
tant va disposar de més dies labo-
rables que aquest any.

Per evitar l'efecte calendari, en
els tres primers mesos d'aquest
any a Catalunya es van fer 20.677

operacions de compravenda de
pisos, el 4,57% més que el mateix
període de l'any passat.

En el conjunt de l'Estat espa-
nyol, les operacions de compra-
venda de pisos el mes de març
també van caure el 3,1% en relació
amb el mateix mes de l'any passat,
el mateix percentatge que a Cata-
lunya.  

ACN BARCELONA

La compravenda de pisos el març cau
el 3% en relació amb l’any passat

Alumnes de formació profes-
sional de cinc centres educatius
del Bages van defensar ahir els
seus projectes de negoci en la pri-
mera jornada del premi
Talent+Empresa 2018, que va te-
nir lloc a la Cambra de Comerç de
Manresa. El jurat va escoltar les
presentacions i decidirà a quins
projectes concedeix un guardó

amb el qual els ofereix un segui-
ment i assessorament personalit-
zat perquè el pla de negoci es du-
gui a la pràctica. Els projectes par-
ticipants han estat centrats en el
sector sociosanitari i industrial,
amb una important presència de
negocis relacionats amb les noves
tecnologies i la indústria 4.0. Els
projectes presentats han estat nou
de cicles formatius de grau mitjà i

set de cicles formatius de grau su-
perior, de Joviat, Montserrat i Gui-
llem Catà, Quercus i Lacetània. El
jurat ha estat format per les em-
preses Taelus, Maxion Wheels,
ICL, Morning Labs, Cooperatech,
CTM, UManresa-FUB, Ateneu
Cooperatiu de la Catalunya Cen-
tral, Fundació Althaia, Tecnium i
la Cambra de Comerç de Manre-
sa. El premi es donarà dimarts.

REDACCIÓ MANRESA

Setze projectes emprenedors d’alumnes
d’FP opten al premi Talent+Empresa 

ECONOMIA

Regió7 DISSABTE, 12 DE MAIG DEL 2018 39



�

�������	�
�
��	����������	�
�
�������

������
�

�����	�
���� ����!
"
�#$�%&'()*+,
-+
./0)1234
50/.+,,3/*1'
-+
23*2
2+*60+,
+-(2163(,
-+'
718+,
91*
-+.+*,10
1:30
+',
,+(,50/;+26+,
-+
*+8/23
+*
'1
503)+01
;/0*1-1
-+'
50+)3
<1'+*6=>)50+,1
?@ABC
D(+
91
6+*30
''/2
1
'1
E1)F01-+
E/)+0G
-+
H1*0+,1I
>'
;(016
91
+,2/'610
'+,
50+,+*6123/*,
3
-+23-30J
1
D(3*,
50/;+26+,
2/*2+-+3K
(*8(10-4
1)F
+'
D(1'
+',
/.+0+3K
(*
,+8(3)+*6
3
1,,+,,/01)+*6
5+0,/*1'36L16
5+0D(M
+'
5'1
-+
*+8/23
+,-(8(3
1
'1
50J26321I
>',
50/;+26+,
510632351*6,
:1*
+,616
2+*6016,
+*
+'
,+26/0
,/23/,1*36103
3
3*-(,6031'C1)F
(*1
3)5/061*6
50+,M*231
-+
*+8/23,
0+'123/*16,
1)F
'+,
*/9+,
6+2*/'/83+,
3
'1
3*-N,6031
OI@I
>',50/;+26+,
50+,+*616,
:1*
+,616
*/(
-+
232'+,
./0)163(,
-+
801(
)36;J
3
,+6
-+
232'+,
./0)163(,
-+
801(,(5+03/0C
-+
P/9316C
H/*6,+0016
3
Q(3''+)
E16JC
R(+02(,
3
S12+6J*31I
>'
;(016
:1
+,616
./0)16
5+0
'+,+)50+,+,
<1+'(,C
H1K3/*
T:++',C
 C
H/0*3*8
S1F,C
E//5+016+2:C
E<HC
UH1*0+,1VWU7C
&6+*+(E//5+0163(
-+
'1
E161'(*X1
E+*601'C
W(*-1234
&'6:131C
<+2*3()
3
'1
E1)F01
-+
E/)+0G
-+
H1*0+,1I
>'50+)3
+,
-/*10J
-3)106,IYZ[
\]̂_̀abc\def]g
hf̀[_]f[
\]bijìf]
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Entre els problemes que compar-
tim els països europeus hi ha el
de l’atur dels joves, que afecta
en més o menys mesura arreu.

Però a casa nostra arriba realment a ni-
vells alarmants. I això, en un context en
què hi ha sectors empresarials que no
troben personal qualificat per assumir
determinades tasques o responsabilitats.
A la vegada, hi ha també graduats univer-
sitaris d’aquestes especialitats a qui costa
trobar un lloc de treball en condicions i
han d’anar a cercar oportunitats laborals
a altres països. Les causes d’això són di-
verses, i s’haurien d’afrontar simultània-
ment en una estratègia consensuada de
país.

Preocupen tots, entre ells una bossa
apreciable de joves que ni estudien ni
treballen, dels quals una bona part no vol

fer cap de les dues coses perquè en certa
manera s’ha resignat a aquesta situació.
Aquí, els voluntariosos esforços que s’hi
destinen no poden fer gaire més que
pal·liar-ne parcialment els efectes. Tot
plegat requereix més recursos, però tam-
bé cal multiplicar les estratègies per re-
duir l’elevat índex de fracàs escolar. La
preocupació que genera a Europa el nos-
tre nivell d’atur en aquesta franja d’edat
ha permès que avui disposem dels fons
del programa de Garantia Juvenil de la
Generalitat, o del Programa Integral de
Qualificació i Ocupació que duem a ter-
me les Cambres de Comerç, acompa-
nyant els joves que voluntàriament s’hi
acullen per un itinerari que finalitza en la
inserció a l’empresa.

És clar que cal millorar l’eficàcia de la
informació, als joves en edat escolar i a
les seves famílies, sobre estudis, sortides
laborals i possibilitats d’inserció. Hi ha
països europeus que han reduït el pro-
blema de l’atur juvenil incloent assigna-
tures de coneixement de les professions i
sortides laborals dins l’ensenyament re-
glat, amb participació directa del món
empresarial, una idea de la qual aquí ni
es parla. Això, combinat amb altres ini-
ciatives que ja s’estan dissenyant o duent
a terme, milloraria notablement el pano-

rama.
Tenim molt camí per recórrer en la im-

plantació dels estudis en alternança entre
centre docent i empresa, la formació
dual, tant a nivell universitari com en for-

mació professional. Emmirallem-nos
també en els països centreeuropeus que
ens porten dècades d’avantatge, confiant
la gestió, formació i homologació de tu-
tors i promoció entre les empreses a les
Cambres de Comerç, com a entitats de
dret públic representants de tot el teixit
empresarial. I posem estímuls sobre la
taula per engrescar les empreses a inver-
tir en el futur col·lectiu per aquesta via.
La majoria de països d’èxit ofereixen
ajuts o deduccions, i en alguns es fixa
també un percentatge mínim de la massa
salarial destinat a estudiants en aquest
règim.

Ens falta també resoldre la dualitat del
mercat de treball, que blinda i facilita
l’acomodament d’una part dels ocupats, i
ho posa molt difícil tant a les empreses
com als que volen accedir al mercat labo-
ral per primera vegada. No estic parlant
de precaritzar-ho tot, hem de poder
apropar les condicions dels dos blocs so-
bre la base de millorar la productivitat de
les empreses i mantenir-les en primera lí-
nia tecnològica, empenyent i dotant de
més recursos o incentius la formació
contínua, la professionalització de la ges-
tió i la inversió en equipament productiu.
Tot plegat permetria també millorar
l’atractiu per retenir el talent.

L es polítiques econòmiques, la
gestió dels desequilibris socials i
la manera de resoldre les crisis ha
canviat radicalment des de l’apa-

rició en escena de l’economista britànic
John Maynard Keynes (1883-1946). La
seva influència ha suposat un gir coperni-
cà. Del marc conceptual del liberalisme
clàssic hem passat a un intervencionisme
econòmic i polític creixent.

La concepció del govern mínim com a
mal necessari -el millor govern és el que
menys governa i el que menys governa és
el que no governa- ha estat substituït per
un govern de màxims amb amplis poders
de regulació i recaptació d’impostos.
D’una visió de l’economia des del cantó
de l’oferta (prioritzant aspectes sempre fo-
namentals com la productivitat, l’educa-
ció o l’adequació de l’estructura producti-
va a les necessitats reals de la societat)
s’ha passat a una economia amb predo-
mini quasi absolut de la demanda, on es
prioritza la despesa pública i la creació
monetària.

L’atractiu per a la classe política de les
receptes econòmiques de Lord Keynes és
innegable, ja que reforça el seu poder i ex-
pandeix notablement el seu àmbit de con-
trol i influència. Només cal fixar-se en el

pes de la despesa pública sobre el total del
PIB. De xifres inferiors al 10% a l’Europa
anterior a la Primera Guerra Mundial s’ha
passat, de mitjana, al 50% actual. I el ma-
teix passa amb el deute públic. Pel cas dels
EUA, Richard Nixon, a inicis de la dècada
de 1970, va deixar un deute públic d’1 bi-
lió de dòlars (amb dotze zeros). Una dèca-
da més tard, Ronald Reagan ja duplicava
aquesta xifra i, actualment, el deute públic
nord-americà supera els 20 bilions de dò-
lars i equival al 107% del PIB (!!). La políti-
ca monetària actual és també hereva de
Keynes. L’anglès, acèrrim enemic del patró
or, va obtenir una victòria pòstuma quan
Nixon va declarar la inconvertibilitat del
dòlar en or el 15 d’agost de 1971. S’obria la
porta a l’etapa actual de moneda fiducià-
ria, sense cap valor real, creada del no-res
per les autoritats dominants i fonamenta-
da només en la confiança de la seva ac-
ceptació social.

El control de la moneda i del crèdit per
part de les elits politicofinanceres, que
equival a fixar tipus d’interès artificial-
ment baixos (fins i tot nuls), té efectes
dràstics i molt rellevants sobre el conjunt
de l’activitat econòmica. Gràcies a políti-
ques econòmiques diametralment oposa-
des a les actuals, la crisi de 1920-21 es va
poder resoldre ràpidament. No es va dub-
tar en aquells moments a contenir la crea-
ció de moneda, situant el tipus d’interès al
+7%, i provocar una intensa caiguda dels
preus del -18%, suficient per liquidar les

empreses inviables i massa endeutades,
sanejar les finances i tornar a créixer amb
força d’acord a les necessitats reals de la
població.

En els moments actuals, però, el signe
invariablement expansiu de les polítiques
monetàries i fiscals obre nous escenaris i
planteja molts interrogants. El pla per re-
soldre el crac del 1929, el New Deal de F.D.
Roosevelt, es troba en revisió històrica i
econòmica. En poques paraules, més que
contribuir a la resolució de la crisi, el que
va fer és aprofundir-la i allargar la
recessió. També les mesures ultraexpansi-
ves actuals del Quantitative Easing no es-
tan donant els resultats esperats. Comen-
tàvem a l’article de la setmana passada la
relació directa existent entre la creació de
diners i la bombolla del deute públic o la
inflació dels actius financers en els mer-
cats borsaris.

El balanç dels estímuls monetaris i fis-
cals, superior a 25 bilions de dòlars, és de-
cebedor. Per generar 1 dòlar de creixe-
ment, els països del G7 han arribat a gas-
tar-ne 18, procedents dels bancs centrals,
tot contribuint a un rècord de deute global
del 225% del PIB. En termes de creixe-
ment, els EUA esperaven increments del
PIB superiors al 4%, però només han cres-
cut l’1,5% i el 2,3% els anys 2016 i 2017,
respectivament.

L’augment de productivitat, amb mitja-
nes del 0,6%, està molt lluny del 2% ante-
rior. En general, tanta laxitud monetària
contribueix a ajornar sine die les reformes
estructurals que necessita urgentment el
país.

Les empreses, en un clima d’incertesa
institucional, opten també per diferir la
inversió productiva, malgrat disposar de

finançament aliè abundant i barat. És un
senyal significatiu comprovar com han in-
crementat la recompra d’accions pròpies i
el repartiment de dividends entre els ac-
cionistes, al mateix temps que s’estanquen
els resultats operatius i d’explotació. A ni-
vell global, la política monetària ultraex-
pansiva contribueix a crear bombolles en
els països emergents i desestabilitzar el
seu model productiu.

Amb un interès zero al primer món, els
capitals especulatius financen qualsevol
projecte, per esbojarrat que sigui, en els
països en desenvolupament. Però quan
l’interès comença a pujar als EUA i el deu-
te públic nord-americà promet rendi-
ments positius, aquests capitals abando-
naran amb la mateixa facilitat els països
emergents, deixant un rastre de destrucció
darrere seu. El dèficit exterior i la pèrdua
de divises obligarà els països emergents a
depreciar la moneda pròpia, tot originant
inflacions intenses, manca de recursos bà-
sics i privacions socials generalitzades.

Amb la recuperació gradual dels tipus
d’interès, les economies zombis entraran
en agonia i la ranera de la fallida visitarà
els governs i les empreses hiperendeuta-
des que no han aprofitat aquest temps per
despalanquejar-se i fer els deures. Alesho-
res hi haurà els plors i el cruixir de dents. I
tothom haurà de recordar, una vegada
més, que la impressió de diners no equival
a viure millor ni a incrementar la riquesa
d’un país.

QUANTITATIVE EASING

«Tenim molt camí per recórrer en la implantació dels estudis en alternança entre centre docent i empresa»

«Amb la recuperació gradual dels tipus d’interès, les economies zombis entraran en agonia»

L’ATUR JUVENIL, UN REPTE IMPORTANT

ARXIU

L’atur juvenil encara és un greu problema
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ECONOMIA

«En els moments actuals, però, el signe
invariablement expansiu de les polítiques
monetàries i fiscals obre nous escenaris i
planteja molts interrogants»

«En general, tanta laxitud monetària
contribueix a ajornar sine die les reformes
estructurals que necessita urgentment
el país»




