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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 08/03/2019 a les 15:13

La Cambra reprèn «L'empresa del
demà» parlant d'indústria 4.0 i
canvis en els models de negoci
La sessió tindrà lloc el proper dijous, 14 de març a les 9 del matí

La Cambra de Comerç de Manresa reprèn el cicle de jornades L'empresa del demà, que té per
objectiu analitzar els canvis que afecten al sector indústrial per la introducció de la indústria 4.0.
La propera sessió, que tindrà lloc el dijous 14 de març, es dedicarà a parlar de com les empreses han
d'abordar el repte de la indústria 4.0 i de quins canvis suposa aquesta revolució en els actuals
models de negoci. La jornada tindrà com a ponents a Manel Ríos del Río, soci fundador d'Invintia i
Innovation Business Coach de la Comissió Europea, i Carles Miranda, coordinador d'Indústria 4.0
d'ACCIÓ -l'agencia per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Coneixement-
. L'assistència és gratuïta prèvia inscripció al correu electrònic jferrer@cambramanresa.org.

La incorporació a les empreses dels elements associats a la indústria 4.0 presenta avantatges
però també reptes importants. La digitalització, la intel·ligència artificial, l'internet de les coses i la
realitat augmentada, entre d'altres tecnologies, modificaran l'entorn industrial i els avantatges
competitius existents fins al moment. També modificaran els principals sectors tractors de la
indústria local com per exemple el de l'automoció.

La jornada estarà dividida en dos grans blocs. Primer, el soci fundador de la consultora
especialitzada en innovació Invintia explicarà què és la indústria 4.0 i quines tecnologies hi estan
implicades. També de com aprofitar-les i beneficiar-se'n per innovar dins de l'empresa. Al segon
bloc, el coordinador d'Indústria 4.0 d'ACCIÓ exposarà quina és l'estratègia de la Generalitat de
Catalunya en indústria 4.0. Seguidament, hi haurà un torn de preguntes i debat entre tots els
assistents.

L'empresa del demà és un cicle de jornades que forma part del projecte Ocupació a la Indústria
Local, que promouen l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, conjuntament amb
altres entitats del territori per impulsar l'ocupació i la innovació al sector industrial del territori.

Pàgina 1 de 1

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/82029/cambra/repren/empresa/dema/parlant/industria/40/canvis/models/negoci
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 08-03-2019 a les 19:00 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 -0,108

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 94.669,460 329,29

CAC 40 5.231,220 -36,70

DAX 11.457,840 -59,96

Dow Jones 25.284,760 -188,47

Eurostoxx 50 3.283,600 -25,25

FTSE 100 7.104,310 -53,24

FTSE MIB 20.484,390 -213,17

Ibex 35 9.129,300 -120,60

IGBC (Col mbia) 12.326,010 -114,64

Preu Var.

IGPA ( ile) 26.671,440 47,96

Latibex 5.076,800 15,30

Merval (Argentina) 32.906,820 -283,09

Mexbol (M xic) 41.367,080 -274,76

Nasdaq 100 6.959,376 -67,51

Nasdaq Comp. 7.355,871 -65,59

Nikkei 225 21.025,560 -430,45

S&P 500 2.727,110 -21,82

Stoxx 50 3.028,300 -24,08

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 90,400 89,76 91,00 -0,44 -0,48 22,33

ACERINOX 8,892 8,83 9,12 -0,25 -2,76 2,66

ACS CONST. 38,380 38,00 38,59 -0,96 -2,44 13,45

AENA 158,500 158,25 159,35 0,00 0,00 16,76

AMADEUS IT 66,080 65,38 66,46 0,06 0,09 8,61

ARCEL.MITTAL 18,730 18,62 19,12 -0,62 -3,22 3,03

B. SABADELL 0,910 0,90 0,93 -0,03 -3,19 -9,05

BANKIA 2,421 2,42 2,52 -0,12 -4,76 -5,43

BANKINTER 6,884 6,85 6,94 -0,05 -0,78 -1,91

BBVA 5,136 5,09 5,19 -0,08 -1,59 10,80

CAIXABANK 2,910 2,89 2,97 -0,08 -2,68 -8,03

CELLNEX TELECOM 24,560 24,00 24,78 0,43 1,78 16,48

CIE AUTOMOT. 23,700 23,50 24,02 -0,66 -2,71 10,54

ENAGAS 25,750 25,31 25,89 0,21 0,82 9,06

ENCE 5,975 5,95 6,10 -0,12 -1,97 8,93

ENDESA 22,570 22,39 22,90 -0,06 -0,27 12,12

FERROVIAL 20,540 20,44 20,94 -0,51 -2,42 16,08

GRIFOLS 24,000 23,90 24,35 -0,24 -0,99 4,80

IBERDROLA 7,548 7,55 7,68 -0,09 -1,15 7,55

INDITEX 26,410 26,18 26,66 -0,45 -1,68 18,17

INDRA A 9,700 9,47 9,75 0,07 0,73 17,79

INM.COLONIAL 9,110 8,98 9,18 0,05 0,55 11,99

INT.AIRL.GRP 6,240 6,22 6,43 -0,21 -3,20 -9,83

MAPFRE 2,440 2,43 2,46 -0,03 -1,05 5,17

MEDIASET ESP 6,624 6,59 6,83 -0,19 -2,76 20,66

MELIA HOTELS 8,385 8,34 8,44 -0,06 -0,71 2,13

MERLIN PROP. 11,350 11,26 11,43 0,00 0,00 5,24

NATURGY 24,510 24,40 24,73 -0,06 -0,24 10,11

RED ELE.CORP 19,080 19,04 19,28 -0,14 -0,73 -2,13

REPSOL 14,755 14,70 15,02 -0,31 -2,06 4,79

SANTANDER 4,078 4,04 4,14 -0,08 -2,03 2,66

SIEMENS GAMESA 13,050 12,86 13,21 -0,28 -2,10 22,65

TEC.REUNIDAS 23,040 22,98 23,97 -0,80 -3,36 7,97

TELEFONICA 7,576 7,51 7,62 0,02 0,26 3,23

VISCOFAN 54,050 53,80 54,65 -0,10 -0,18 12,32

Divises
Preu Var.% 

$ 1,124 0,43

en 124,820 0,06

L i ra 0,864 -0,99

Franc 1,132 0,01

Corona ueca 10,608 -0,22

$ 1,509 -0,20

$ 1,595 0,03

Petroli

Brent 21 64,88

Metalls

Or 1.298,2

El Consell de Ministres va apro-
var ahir un reial decret que modi-
fica la Llei de la Seguretat Social
per reduir de 55 anys a 52 anys
l’edat mínima per rebre el subsidi
de 430 euros mensuals per a per-
sones desocupades de llarga du-
rada que no perceben altres pres-
tacions. Segons la ministra de Tre-
ball, Magdalena Valerio, l’amplia-
ció situa com a beneficiaris de la
prestació 280.000 persones. El de-
cret també incrementa la durada
màxima de la prestació, de mane-
ra que «si no troben feina el po-
dran seguir cobrant fins que els
arribi l’edat legal de jubilació». 

L’executiu espanyol també ha
inclòs al decret «mesures de pro-
tecció contra la pobresa infantil»
mitjançant un increment de la
prestació per fill que passa de 299
a 341 euros, i en casos de pobresa
severa, fins a 588 euros, tenint en
compte la situació familiar i el
nombre de fills. Actualment el risc
de pobresa es troba a l’entorn del
30%.  El decret també estableix
que la prestació per a aturats de
llarga durada de 52 anys o més co-
titzarà pel 125% de la base mínima
que va referenciada al Salari Mí-
nim. A més, aproximadament
12.000 persones que rebien fins
ara el subsidi parcial passaran a
cobrar la totalitat de la prestació
com si haguessin estat treballant
a temps complet. 

Són mesures previstes al pro-
jecte de Llei dels pressupostos
que el Congrés va rebutjar. Segons
Valerio, al 2019 l’ajuda per fill a 
càrrec traurà de situació de pobre-
sa severa «aproximadament
80.000 nens» i l’executiu espanyol
està disposat ampliar la mesura
d’acord amb les entitats. «L’objec-
tiu com a país és erradicar les si-
tuacions de pobresa infantil seve-
ra», va dir. 

El Consell de Ministres també
va aprovar una bonificació per la
contractació de persones amb
atur de llarga durada. Per rebre
aquesta bonificació caldrà man-
tenir el contracte de la persona
desocupada durant tres anys. Són
1.300 euros l’any en cas d’homes
desocupats de llarga durada i
1.500 euros en el cas de dones.

Una diferència que, segons Vale-
rio, busca «eliminar progressiva-
ment la bretxa de gènere i donar
un plus per incentivar la contrac-
tació de dones» i perquè la seva
incorporació al món del treball si-
gui «encara millor». Actualment
hi ha 1.326.000 aturats de llarga
durada dels quals el 64% són do-
nes. 

El decret també inclou mesures
de suport per a la prolongació del
període d’activitat per a persones
que treballen en el sector turístic
i l’hostaleria. Es tracta d’una bo-
nificació del 50% per mantenir
l’ocupació els mesos de tempora-
da baixa.  També inclou mesures
de suport a la integració de perso-
nes immigrants mitjançant un
fons que destinarà 70 milions
d’euros a aquestes mesures. El
fons signa acords amb les CA i
aquestes, convenis amb les admi-
nistracions locals per fer el pro-
grama d’integració als municipis. 

A més a més, el Govern espa-
nyol incrementa les quantitats
mínimes de les pensions contri-
butives de persones amb discapa-
citat de més de 60 anys. S’aplica
amb efecte a 1 de gener del 2019.

L’executiu espanyol també in-
clou al decret l’obligació de les
empreses de tenir un registre
d’hores per prevenir els casos
d’empreses que fan contractes
parcials però després els treballa-
dors fan jornades completes. 

ACN MADRID

El Govern central recupera les
ajudes als aturats de 52 anys 
L’executiu aprova un decret òmnibus que també inclou el control horari

EDUARDO PARRA/EP

Magdalena Valerio

La Cambra de Comerç de Man-
resa reprèn el cicle de jornades
«L’empresa del demà», que té per
objectiu analitzar els canvis que
afecten el sector industrial per la
introducció de la indústria 4.0. La
propera sessió, el 14 de març, es
dedicarà a com les empreses han
d’abordar el repte de la indústria

4.0 i de quins canvis suposa
aquesta revolució en els actuals
models de negoci. La jornada tin-
drà com a ponents a Manel Ríos
del Río, soci fundador d’Invintia i
Innovation Business Coach de la
Comissió Europea, i Carles Mi-
randa, coordinador d’Indústria
4.0 d’ACCIÓ L’assistència és gra-
tuïta prèvia inscripció al correu

electrònic jferrer@cambramanre-
sa.org.

El cicle «L’empresa del demà»
forma part del projecte Ocupació
a la Indústria Local, que pro-
mouen l’Ajuntament de Manresa
i la Diputació de Barcelona, con-
juntament amb altres entitats del
territori per impulsar l’ocupació i
la innovació al sector industrial. 

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Manresa debatrà sobre
els canvis introduïts per la indústria 4.0

La patronal Foment demana
«un pla de xoc» per dinamitzar els
sectors de la construcció i de l'au-
tomòbil a tot Espanya. El director
d'Economia de Foment, Salvador
Guillermo, va presentar l'últim in-
forme de conjuntura econòmica
de la patronal i va assegurar que
no preveu que l'economia catala-
na i l'espanyola en general entrin

en recessió aquest any. Foment
assegura que el creixement eco-
nòmic el 2019 serà «més baix» que
el del 2018, però que encara estarà
per damunt de la mitjana espa-
nyola i se situarà al voltant del 2%.
Però per reforçar la dinàmica de
creixement, Foment creu que ha
d'estimular-se l'activitat especial-
ment de la construcció, «poten-
ciant la construcció d'infraestruc-

tures», i de l'automòbil, pel gran
nombre de plantes de fabricació
d'automòbils que té Espanya.

Malgrat la caiguda que va expe-
rimentar el sector industrial a fi-
nal del 2018, Foment no està preo-
cupada per això i entén que la si-
tuació s'estabilitzarà el 2019. Gui-
llermo va assegurar que un altre
factor de preocupació el 2019 és
l'evolució del dèficit.

EFE BARCELONA

Foment demana un pla de xoc per
rellançar la construcció i l'automòbil

ECONOMIA
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SoCiETAT  - Redacció

La Cambra de Comerç de Man-
resa ha lliurat el 15 de febrer els 
guardons que reconeixen les mi-
llors pràctiques empresarials por-
tades a terme per les empreses de 
la demarcació. 
En aquesta edició del 2019, els Pre-
mis Cambra han estat per a Airplan 
en la categoria d’Internacionalitza-
ció, Selba en la d’Indústria, Men-
gemBages en la de Comerç, Serveis 
i Turisme, ICL Iberia en la d’Urba-
nisme i Territori i la UPC Manresa, 
que ha rebut el Premi Especial.L’ac-
te, presidit per la consellera d’Em-
presa i Coneixement de la Genera-
litat de Catalunya, Àngels Chacón, 
s’ha iniciat amb un col·loqui en el 
qual han participat representants 
de totes les empreses premiades i 
que ha permès conèixer millor la se-
va trajectòria i descobrir el seu punt 

de vista sobre la situació econòmi-
ca del país. Totes han coincidit en 
una visió positiva del present i del 
futur. La guerra comercial impul-
sada pels Estats Units, la dificultat 
per adaptar-se a l’accelerat ritme de 
canvis tecnològics, la vocació per 
promoure un canvi de consciència 
en el consumidor, l’aposta per la 
sostenibilitat i la importància de la 
formació i la transferència tecno-

lògica des de les universitats cap 
a les empreses han estat els temes 
centrals. En els parlaments institu-
cionals, el president de la Cambra, 
Pere Casals, ha defensat el paper de 
la Cambra com a institució neces-
sària per al territori. Casals ha de-
manat a la consellera que el govern 
català es converteixi en un aliat a 
l’hora de resoldre greuges històrics 
de la comarca com el dèficit d’infra-

estructures. L’alcalde de Manresa 
també ha posat en valor el paper 
de la Cambra, una institució que, 
ha dit, “fa ciutat, fa comarca i fa 
país”. La consellera Chacón, per la 
seva part, ha manifestat el compro-
mís del govern per tirar endavant 
la nova Llei de Cambres “amb con-
sens i comptant amb el territori”. La 
consellera ha defensat el rol de les 
Cambres com a punt de connexió 
entre les empreses i l’Administració, 
i ha ofert la complicitat de la seva 
Conselleria per resoldre problemes 
i afrontar nous reptes empresarials. 
Els Premis Cambra tenen per ob-
jectiu posar en valor la tasca de les 
empreses del territori en àmbits 
com l’obertura de nous mercats, 
el desenvolupament tecnològic, el 
respecte pel medi ambient, la inno-
vació, la responsabilitat social cor-
porativa, etc. ●

La Cambra de Comerç de Manresa 
lliura els guardons empresarials

Guardonats en l’edició d’enguany dels premis empresarials de la Cambra de Comerç

c
a

m
bra

m
a

N
reSa.c

a
t


	Caratula_recull
	190308_regio7_cat
	190308_naciomanresa
	190309_regio7
	frequencia_març

