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CaixaBank i la Cambra
col·laboraran per dinamitzar les
empreses del Bages

Jaume Masana i Pere Casals després de signar el conveni | Cambra

La Cambra de Comerç de Manresa i CaixaBank han signat un acord de col·laboració pel qual
l'entitat financera patrocinarà els principals esdeveniments empresarials que organitza la Cambra.
El conveni l'han formalitzat el president de la Cambra, Pere Casals, i el director territorial
Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana. Tots dos han manifestat la seva voluntat de cooperar
per impulsar el dinamisme del teixit econòmic de la comarca del Bages, així com la formació i
l'ocupació dels joves del territori.

L'acord serà vigent durant el 2019. La Cambra de Comerç de Manresa acull al llarg de l'any
diferents activitats adreçades al col·lectiu empresarial i centrades en temes com la
internacionalització, les infraestructures o la indústria. També ofereix suport a nous emprenedors
i facilita la formació i la inserció laboral de joves en situació d'atur. El 2018, va organitzar la primera
Fira d'Ocupació Jove del Bages, una iniciativa que va ser molt ben rebuda tant per part de les
empreses com per part de joves en procés de recerca de feina i que tindrà continuïtat el 2019.

Durant la signatura, el president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, ha agraït el
suport de CaixaBank que permetrà col·laborar en la destacada tasca formativa que duu a terme
l'entitat cameral i en la seva acció dinamitzadora de l'activitat empresarial a la comarca. El director
territorial Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana, ha reiterat el suport de l'entitat financera a la
cambra manresana i a les empreses del territori.
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CaixaBank a l'exterior

CaixaBank és una de les entitats líders en oferir assessorament per al comerç exterior a les
empreses, amb solucions financeres que faciliten les exportacions i importacions dels clients.
CaixaBank articula la seva presència internacional a través de sucursals operatives, oficines de
representació i acords de cooperació amb les banques corresponents de primer nivell.

L'entitat disposa d'una xarxa internacional integrada per 24 sucursals operatives i oficines de
representació presents a 19 països. Compta amb oficines de representació a París (França), Milà (Itàlia),
Istanbul (Turquia), Pekín, Shanghái i Hong Kong (Xina), Dubai (Emirats Àrabs), Nova Delhi (Índia),
El Cairo (Egipte), Santiago de Xile (Xile), Bogotà (Colòmbia), Nova York (EE.UU.), Singapur,
Johannesburg (Sud-àfrica), Alger (Argèlia), Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú) i Sydney (Austràlia).
L'entitat també disposa de sucursals internacionals a Varsòvia (Polònia), Casablanca, Tànger i
Agadir (Marroc), Londres (Regne Unit) i Frankfurt (Alemanya).

Així mateix, CaixaBank manté acords amb bancs internacionals per a facilitar l'operativa
internacional i el comerç exterior de les empreses i dels particulars a qualsevol país del món.
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La campanya de rebaixes del
gener generarà a Catalunya més
de 23.000 contractes, segons da-
des de les empreses de treball
temporal (ETT) Adecco i Ranstad.
Segons Adecco, a Catalunya es ge-
neraran 23.071 llocs nous, el 9%
més que en el mateix període del
2018.

Catalunya és la comunitat au-
tònoma que lidera les previsions
de contractació, seguida de la Co-
munitat de Madrid i de la Comu-
nitat Valenciana, on està previst
que es generin 16.484 (+8%) i
16.295 (+1%) contractacions, res-
pectivament. En el conjunt de
l’Estat, Adecco preveu un incre-
ment de les contractacions del
4,1% respecte a l’any passat, fet
que suposa arribar als 122.900
contractes nous a principi del
2019, precisa la companyia en un
comunicat.

Segons l’estudi d’Adecco, per
províncies, Barcelona liderarà la
contractació amb 18.630 llocs de
treball, el 10% més respecte al ma-
teix període del 2018.

D’altra banda, les previsions de
Ranstad indiquen que la pròxima
campanya de rebaixes generarà
23.795 nous contractes a Catalu-
nya, fet que suposaria el 5,9% més
respecte al mateix període de
l’any anterior, sent la segona co-
munitat autònoma on més con-
tractes se signaran després d’An-
dalusia (28.875). Segons aquesta
ETT, enguany serà el sisè any con-
secutiu en què augmenta la con-
tractació en aquesta regió, i torna
a situar-se com la xifra més eleva-

da de la història per a la pròxima
campanya, amb increments del
6,3% i del 6,1% a les províncies de
Girona i Barcelona, respectiva-
ment. En el conjunt de l’Estat,
Ranstad preveu que se signin du-
rant la campanya de rebaixes
157.310 contractes, el 7,5% més
que la xifra registrad l’any anterior.
Per sectors, cosmètica i perfume-
ria, electrònica, botiga de jogui-
nes, alimentació, distribució, re-
tail, imatge, so, logística, transport
i la indústria tèxtil són els que més
ocupació generaran entre els me-
sos de gener i febrer, segons les
dues companyies.

El comerç manresà
A la capital del Bages, la UBIC pre-
veu que el comerç local engegui

la campanya de rebaixes dilluns
que ve, tot i que ja hi ha grans ca-
denes que aquests dies ofereixen
descomptes. «Per al comerç local,
la campanya de Nadal suposa el
25% de la seva facturació anual i
no es pot permetre començar a fer
descomptes abans», diu Tània In-
fante, presidenta de l’associació
de comerciants de Manresa. El 7
de gener és quan la UBIC recoma-
na que comencin els descomptes
als establiments locals. «També és
quan començarem la campanya

publicitària des de la UBIC», afe-
geix Infante. «Les grans cadenes
comencen abans, per la campa-
nya de Nadal, però la llei els ho
permet», diu la presidenta.

Segons Infante, la campanya
de Nadal està anant bé, tot i que
«al principi hi havia poc movi-
ment, però s’ha anat animant».
Infante no vol valorar encara si la
campanya d’enguany serà «igual
o millor que la de l’any passat»,
però creu que «de moment no es
pot dir que hagi estat espectacu-
lar. No s’ha tingut la sensació que
s’hagi anat per damunt de la de
l’any passat», diu Infante. Amb tot,
afegeix que encara queda acabar
aquesta setmana per poder fer un
balanç definitiu de les vendes co-
mercials a la capital del Bages.

EFE/CARLES BLAYA MANRESA

La campanya de rebaixes generarà
a Catalunya 23.000 contractes nous
La UBIC considera que la campanya de Nadal a Manresa no està sent, de moment, «espectacular»

OSCAR BAYONA

Establiments amb cartells de descomptes, ahir al centre de Manresa

La primera demanda col·lectiva
impulsada a Alemanya contra el
fabricant Volkswagen per l’escàn-
dol de la manipulació d’emissions
suma ja uns 300.000 usuaris d’au-
tomòbils amb motors dièsel, se-
gons informacions del setmanari
Der Spiegel.

D’acord amb aquesta publica-
ció, fins al 28 de desembre s’ha-
vien registrat un total de 294.000
propietaris d’automòbils afectats
pel fabricant alemany, xifra que es
va incrementar amb noves incor-
poracions els tres dies següents.
El 31 de desembre va expirar el
termini per adherir-se a la de-
manda, prossegueix el setmanari,
que es remet a les dades facilita-
des per un portaveu del departa-
ment de Justícia competent en
aquest cas.

La iniciativa per a aquesta de-
manda, la primera d’aquestes ca-
racterístiques impulsada a Ale-
manya, es va formalitzar l’1 de no-
vembre passat i va ser organitzada
des de l’Associació de Consumi-
dors, amb el suport del club d’au-
tomobilistes alemany ADAC, el
més gran del país. El seu objectiu
era establir si als afectats els assis-
teix el dret a una indemnització i
si la companyia hauria d’assumir
els danys ocasionats per la mani-
pulació del software dels motors
dièsel. En cas que la justícia dic-
tamini que aquest és el cas, cor-
respondrà als afectats exigir de
manera individual una indemnit-
zació o bé arribar a un acord entre
les parts.

El registre es va obrir el novem-
bre i, a partir d’aleshores, cada
eventual afectat va poder inscriu-
re’s en la llista sense cap cost ni la
necessitat d’un advocat.

EFE BERLÍN

Uns 300.000
alemanys signen
una demanda
col·lectiva contra
Volkswagen

LA FESTA DEL COMERÇCatalunya és la comunitat que lidera les previsions de contractació, seguida de Madrid
i de la Comunitat Valenciana, on és previst que se’n generin 16.484 i 16.295, respectivament

Tània Infante recorda que la
campanya de Nadal suposa el
25% de la facturació anual
per al comerç local
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 El 50% dels clients de BBVA,
més de 26,4 milions d’usuaris,
són digitals, xifra que ha
augmentat el 19% en taxa
interanual a la fi del 2018,
segons dades publicitades pel
mateix banc.

50%
ELS CLIENTS

DIGITALITZATS
DEL BBVA

EL SECTORLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El preu de l’habitatge nou a
l’Estat va augmentar el 5,4%
durant el conjunt de l’any
passat, segons l’informe de
Tendències del Sector
Immobiliari de la Societat de
Taxació. 

Habitatge
EL PREU CREIX EL
5,4%, SEGONS LA

SOCIETAT DE TAXACIÓ

 L’euríbor, el principal índex
utilitzat per fixar el tipus
d’interès dels préstecs
hipotecaris, va pujar el
desembre del -0,147% fins 
al -0,129%, segons el Banc
d’Espanya.


L’EURÍBOR PUJA
FINS AL -0,129%
EL DESEMBRE

La Cambra de Comerç de Man-
resa i CaixaBank han signat un
acord de col·laboració, amb el
qual l’entitat financera patrocina-
rà els principals esdeveniments
empresarials que organitza la
Cambra. El conveni el van forma-
litzar el president de la Cambra,
Pere Casals, i el director territorial
Catalunya de CaixaBank, Jaume

Masana. Tots dos van manifestar
la voluntat de cooperar per impul-
sar el dinamisme del teixit econò-
mic del Bages, així com la forma-
ció i l’ocupació dels joves del ter-
ritori. L’acord serà vigent durant el
2019. 

La Cambra de Comerç acull al
llarg de l’any diferents activitats
adreçades al col·lectiu empresa-
rial i centrades en temes com la

internacionalització, les infraes-
tructures o la indústria. També
ofereix suport a nous emprene-
dors i facilita la formació i la inser-
ció laboral de joves en situació
d’atur. El 2018, va organitzar la pri-
mera Fira d’Ocupació Jove del Ba-
ges, una iniciativa que va tenir una
bona acollida tant per part de les
empreses com dels joves i que tin-
drà continuïtat enguany.

REDACCIÓ MANRESA

CaixaBank i la Cambra col·laboraran
per dinamitzar les empreses del Bages

CATPRESS

Jaume Masana i Pere Casals, durant l’acte de signatura de l’acord
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