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Revisar el currículum o practicar
una entrevista, activitats de la Fira
de l'Ocupació
Totes les activitats seran gratuïtes i tenen per objectiu ajudar els visitants en el
procés de recerca de feina

L'Anònima acollirà la Fira de l'Ocupació del Bages | Cambra

Les persones que visitin la Fira de l'Ocupació del Bages no només tindran al seu abast els
responsables de recursos humans d'una trentena d'empreses del territori, també podran
participar en diferents activitats que els ajudaran en el procés de recerca de feina. La fira tindrà
lloc el proper dijous 25 d'abril, de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda a la fàbrica de
l'Anònima de Manresa. L'objectiu de la fira és posar en contacte persones que busquen feina amb
empreses que necessiten nous professionals per incorporar a les seves plantilles.

La fira comptarà amb un punt d'informació, on s'explicarà com funcionen els serveis locals d'ocupació
i el sistema de garantia juvenil per a joves, i un punt de revisions exprés de currículums, on de
manera ininterrompuda les tècniques del CIO de l'Ajuntament de Manresa revisaran els
currículums de tothom qui ho vulgui i proposaran millores per fer-hi. L'objectiu és adaptar els
currículums a les noves tendències i aconseguir que destaquin respecte la resta de candidats.

La fira comptarà amb una zona de tallers on al llarg de tot el dia hi tindran lloc les activitats
complementàries que seran gratuïtes per a tots els participants. La jornada començarà amb una
dinàmica de grup sobre l'entrevista grupal, on s'explicarà què és, com comportar-s'hi i què es pot
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fer per destacar de manera exitosa. També hi haurà una activitat per practicar l'entrevista
personal, en la que es donaran recursos, es plantejaran algunes de les preguntes típiques i
s'ensenyarà als participants a defensar el seu perfil professional. A la tarda, es farà una activitat
que, amb el títol Hi ha algú que sigui incompetent? Vine i et demostrarem que no!, ajudarà els
participants a identificar les seves competències i a desenvolupar un pla d'acció per entrenar-les i
potenciar-les.

Per a les empreses, s'ha programat una ponència que porta per títol No contractis... Enamora el
talent!. En aquesta xerrada, a càrrec de Raquel Blanco, s'explicarà com les organitzacions poden
atraure i enamorar el talent millenial. 
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Dilluns vinent és previst que
l’Ajuntament de Manresa rebi el
radar que va comprar el setembre
de l’any passat per controlar i mul-
tar els excessos de velocitat al nu-
cli urbà. El consistori en va anun-
ciar la compra i la posada en fun-
cionament de forma imminent fa
prop de 8 mesos però fins ara no
s’ha disposat de l’aparell.

Un cop arribi el radar, que va
sortir a contractació per 18.000
euros, s’han de formar els agents
de la Policia Local que en seran
usuaris i adaptar el software de
l’aparell amb el procés adminis-
tratiu sancionador intern, segons
han explicat fonts municipals a
Regió7. La voluntat és que estigui
tot a punt i que es pugui estrenar
durant el mes de maig, però la

data no es podrà saber amb exac-
titud fins que s’hagin format tots
els policies que el faran servir. El
primer lloc on es volia instal·lar el
radar era a la carretera del Pont de
Vilomara, en paraules del regidor
de Mobilitat, Jordi Serracanta, ja
que molts veïns i comerciants de
la zona es van queixar que els cot-
xes hi corrien molt des que la via
és d’un únic sentit (de pujada). La
primera ubicació de l’aparell,
però, encara no està confirmada.

El sistema, que funcionarà sen-
se fils, serà capaç de captar 1 o 2
carrils del mateix sentit o en dues
direccions sense necessitat de
moure el dispositiu. Es podrà uti-
litzar també de nit i detectarà una
velocitat màxima de 250 km/h.
Quan un vehicle sobrepassi la ve-
locitat permesa, l'aparell captura-

rà dues imatges i les emmagatze-
marà a la seva memòria. Podrà fer
funcions com validar, notificar,
anul·lar o introduir la matrícula

del vehicle infractor sense deixar
de mesurar la velocitat dels altres
cotxes que vagin circulant mentre
es facin aquestes gestions.

NOEMÍ BADRENAS MANRESA

Manresa rebrà dilluns vinent el radar que
multarà per l’excés de velocitat al nucli urbà
L’Ajuntament va anunciar la compra el setembre passat No se sap quan es posarà en marxa

ARXIU/J.M.G.

El primer lloc on s’havia de col·locar el radar és a la carretera del Pont
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SOCIETATMANRESA

La formació política de Primà-
ries Manresa va fer públics ahir
tots els noms de la llista amb què
es presenten a les eleccions mu-
nicipals del maig. Els 12 primers
noms ja es van presentar al públic
en un acte el 21 de març, al pati del
Kursaal, amb Marc Olivé com a
candidat a l’alcaldia. 

Dels 12 noms, n’hi ha un, l’úl-
tim, que no forma part de la llista
definitiva. Es tracta d’Ewerton
Medeiros, que ara no consta en
cap posició de la llista, tampoc
com a suplent. El substitueix Mar-
ta Padrós en el número 12 de la
llista. 

Encapçalada per Marc Olivé,
vinculat a l’ANC i que es va procla-
mar vencedor de les votacions
que es van fer a finalsde febrer per
escollir el líder de la formació, la
llista completa de Primàries Man-
resa és: Marc Olivé, Arnau Padró,
Josefina Casals, Joan Gil, Rosa
Maria Hernández, Pere Vinyals,

Carles Chavarria, Olga Rodríguez,
Josep Maria Llobet, Marta Sán-
chez, Jorge Pulido, Marta Padrós,
Josep Francisco Gallardo, Maria
dels Àngels Font, Ferran Esteve,
Jordi Peiró, Montserrat Sala, Igna-
si Huete, Rosa Santamaria, Josep
Selga, Enric Medina, Aina Rosell,
Maurici Santamaria, Pilar Duo-
castella i Josep Maria Pintó.

Els suplents són Jorge Grau,
Cristina Puig, Ramon Cornet,
Fina Forgas, Jordi Borràs i David
Navarro. 

«Projecte més innovador»
En l’acte de presentació del partit,
Olivé va assegurar que «som el
projecte polític més innovador de
la ciutat que es presentarà a les
eleccions municipals del 26 de
maig». El va definir com a «real-
ment ciutadà, obert a tothom, al
marge de les dinàmiques habi-
tuals dels partits i només d'obe-
diència a Manresa, als seus veïns
i als interessos de la ciutat».

REDACCIÓ MANRESA

Primàries Manresa completa
la llista per a les municipals
amb un canvi en els 12 primers

VIA PÚBLICA

Tall de trànsit al carrer
de l’Era Firmat

Avui i demà de les 9 del matí a
les 6 de la tarda, amb motiu dels
treballs de retirada de runes per
les obres d’enderroc de l’edifici
número 21 del carrer de l’Era Fir-
mat de Manresa, es tallarà al tràn-
sit de vehicles el carrer Era Firmat,
entre els carrers Bonsuccés i Cir-
cumval·lació. 

REDACCIÓ MANRESA

AJUTS

Beques de menjador i
ajuts de cohesió social

L’Ajuntament de Manresa ha
aprovat les bases per a la conces-
sió de beques per a l’escolaritza-
ció i de menjador de les llars d’in-
fants municipals per al curs vinent
2020-2021 i, també, les bases de
les subvencions que atorguen el
servei d’Acció i Cohesió social, i el
servei d’Ensenyament, Cultura i
Esports.

REDACCIÓ MANRESA

Dr. Jordi Codina Santolària
Metge-Traumatòleg

Especialista en cirurgia de peu i turmell
Col. 21.457
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Capellades va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física amb un seguit d’activitats organitzades pel CAP Capellades, en col·laboració amb l’Ajuntament del mu-
nicipi. Una caminada pels voltants de la vila d’aproximadament dues hores es va iniciar des del Centre d’Atenció Primària, on es va fer un esmorzar saludable. Se-
guidament, es va iniciar una activitat d’expressió corporal amb música, dinamitzada per Margarida Barnús. Mentrestant, es duia a terme un triatló entre els dos
instituts de Capellades que, després de córrer i anar en bicicleta, van fer la prova de natació a la Bassa. 

Més de 400 veïns i veïnes d’Abrera i dels municipis de la comarca van participar en la 20a edició de la Caminada de Primavera Abrera-Montserrat. El recorregut
de 16,4 quilòmetres va finalitzar al monestir de Montserrat passant pels municipis d’Esparreguera i Collbató. Durant el trajecte es van ubicar diferents controls de
pas, també, es va fer una parada a la plaça de l’Era de Collbató per recuperar forces amb un petit àpat. Tot seguit, el recorregut va passar pel camí vell que uneix
Collbató amb el monestir de Montserrat i que fins al segle XVIII era la millor ruta d’accés al santuari.

Més de 400 persones participen en la Caminada de Primavera Abrera-Montserrat 

ARXIU PARTICULAR

SORTIDA

Conferència sobre «Cabrinetty
el Campeador» a càrrec
d’Arnau Mayans a Puigcerdà
El Grup de Recerca de Cerdanya  i l’Arxiu Co-
marcal de la Cerdanya van organitzar una con-
ferència sobre «Cabrinetty el Campeador. Una
aproximació a la identitat liberal puigcerdanen-
ca» a càrrec d’Arnau Mayans Montés, docto-
rand en Història Contemporània a la Universi-
tat de Girona. En la conferència, Mayans va ex-
plicar les conseqüències dels fets del 10 i 11
d’abril del 1873 des d’un punt de vista identitari
i ideològic. 

@EMILIPHOTOGRAPHER

XERRADA

FUNERALS

MANRESA

CONCEPCIÓ SERRA GARRIGA
Ha mort als 86 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, al con-
vent de les germanes caputxines.
QUIM FAZ REINOSO
Ha mort als 85 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11, a la
sala Espai Mémora de Manresa.
ÀNGELA SUÑER SOLER
Ha mort als 81 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12, a la
sala Espai Mémora de Manresa.

CASTELLNOU DE BAGES

JOAQUINA VATIENZA CARRASCOSA
Ha mort als 84 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc a 2/4 de 12, a la sala
Montserrat de Fontanova.

NAVARCLES

JOSEP VIÑAS MONTANER
Ha mort als 66 anys. El funeral,
avui, a les 12, a l’església parroquial.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MANUEL CARMONA MÉNDEZ
Ha mort als 80 anys. El funeral,
avui, a les 4, a l’església parroquial.

CAL ROSAL

MARÍA GIMÉNEZ SÁEZ
Ha mort als 86 anys. El funeral,
avui, a les 12, a l’església parroquial.

IGUALADA

NÚRIA VICH FLORENSA
Ha mort als 94 anys. El funeral,
avui, a les 10, a l’oratori de Funerària
Anoia.

ARXIU PARTICULAR

Capellades celebra el Dia Mundial de l’Activitat Física amb una alta participació

SALUT

MANUEL BUSQUET   ADVOCATS

T. 93 872 88 11
adm@mbaadvocats.com
www.mbaadvocats.com

T’ajudem en els
temes successoris,

herències
i testaments.

Gna. Concepció
Serra Garriga

Ha lliurat la seva ànima al Pare, el dia 22 del corrent, als 86 anys
d’edat i 61 de vida religiosa, havent rebut els Sants Sagraments 

i la Benedicció Apostòlica

A. C. S.

La Comunitat de Religioses Caputxines, la seva germana, Pilar, els
nebots i família tota, juntament amb la Residència Sant Andreu, 

preguen un record i una oració. El comiat tindrà lloc avui, dimecres, 
a les 10 del matí a la capella de la Comunitat de les Germanes 

Caputxines del c/ Talamanca, 5.
(Per a notes de condol: www.memora.cat)

Manresa, abril del 2019 
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA   

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris
podeu enviar-nos un correu electrònic a

esqueles@regio7.cat
amb les vostres dades personals i un
telèfon perquè puguem contactar amb

vosaltres, o venint a les nostres oficines de

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1

(horari de recepció d’esqueles: de dilluns a
divendres de 9 a 14 i de 16 a 22. Caps de

setmana i festius de 18 a 22)
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GALERIA SOCIETAT

En l'article publicat ahir al
dossier dels 40 anys de Regió7
sobre la trajectòria de l’acti-
vista manresà Víctor Feliu es
deia, per error, que havia estat
president de la Confederació
de Veïns de Catalunya, quan
en realitat va ser membre de
la junta directiva de l’entitat,
el nom correcte de la qual és
Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya (CON-
FAVC).

Rectificacions
En l’article signat pel presi-
dent de la Cambra de Comerç
de Manresa, Pere Casals, a la
secció Lletres de canvi de diu-
menge passat es va ometre,
per error, part d'un paràgraf,
fet que canviava el sentit de
l'expressat originalment per
l'autor. El paràgraf en qüestió
hauria d'haver dit: «La reflexió
sobre el que ens envolta s’ha
de fomentar, cal que sigui esti-
mulada per mestres i pares. I
com més els ajudem a obrir el
seu gran angular, millor, han
de ser conscients de les dife-
rents realitats que existeixen. I
ho han de viure, no els hem de
deixar ser simples especta-
dors des del sofà de casa, a
través de múltiples platafor-
mes audiovisuals o telemàti-
ques».



Els dos principals sindicats ca-
talans, CCOO i UGT, van fer una
crida als treballadors a omplir les
urnes amb vots que permetin la
derogació de les reformes laborals
el pròxim 28-A, un dia que conce-
ben com la primera part de la jor-
nada de mobilització del Primer
de Maig. «Aquest 1 de maig cal
omplir els carrers i el 28 d’abril
hem d’omplir les urnes contra les
reformes laborals, contra la sinis-
tralitat i per la igualtat», va assegu-
rar el secretari general d’UGT de
Catalunya, Camil Ros.

El seu homòleg a CCOO, Javier
Pacheco, va assenyalar que sigui
quin sigui el resultat de les elec-
cions seguiran «exigint la deroga-
ció de les reformes i garanties de
sostenibilitat del sistema de pen-
sions» perquè «el primer han de
ser les persones». Conscients que
el calendari converteix aquest Pri-
mer de Maig en una cita d’especial
interès, ja que se celebra només
tres dies després de les eleccions
al Congrés i el Senat, els dos líders
sindicals han vinculat els dos es-
deveniments.

Així, Pacheco va subratllar que
«els treballadors han de tenir clar
qui els representa» i va advertir
que «si guanya la dreta, el diàleg
social serà més difícil», ja que «les
patronals renunciaran a la capaci-
tat de concertació i preferiran el
camp de l’arbitrarietat que jugarà
a favor seu en un escenari de go-
vern de dretes».

Ros va insistir també en el fet
que la mobilització és l’únic camí
possible per aconseguir canvis en

el mercat de treball i millorar les
condicions de vida dels ciutadans.
«Que ningú s’esperi que li regalin
cap dret. Si no fas res, només pots
esperar que et retallin els drets i
que te’ls robin», va dir.

En aquest sentit, els dos diri-
gents sindicals han reivindicat el
valor de la vaga com a mecanisme
de pressió, malgrat que hagi can-
viat l’entorn laboral per la digita-
lització.

El manifest del Primer de Maig,
subscrit per les dues centrals, des-
taca que «la història ens recorda
que les conquestes socials no han
vingut mai soles, que només s’a-

consegueixen amb la reivindica-
ció i la unió dels treballadors, i que
la lluita ha de ser permanent per
defensar els drets aconseguits i
combatre les noves situacions de
desigualtat i de precarietat labo-
ral».

Després de destacar que el Go-
vern «no ha complert amb les se-
ves promeses de derogació de les
parts més lesives de la reforma la-
boral», exigeixen al nou Congrés
que torni la ultraactivitat dels con-
venis col·lectius, que el conveni
d’empresa no empitjori les condi-
cions del qual regeix en el sector i
que es garanteixin el condicions

de treball de l’empresa principal
en les subcontractades.

Ros va assegurar que el PSOE
no ha dut a terme la reforma de la
reforma laboral «per manca de va-
lentia», i amb la contribució d’un
PDeCAT «al qual li ha sortit la cara
més de dretes», mentre que Pac-
heco va advertir els socialistes que,
si guanyen el 28A, «ja no tindran
més excuses». «Si Sánchez surt
guanyador, haurà de recordar-li
que poden tornar a sonar els tam-
bors de vaga general que ja sona-
ven el 2017 per reivindicar la de-
rogació de les reformes laborals»,
va apuntar el dirigent de CCOO.

EFE BARCELONA

ELS PREPARATIUS DEL PRIMER DE MAIG Els secretaris generals a Catalunya de CCOO i UGT, Javier Pacheco i
Camil Ros, van reivindicar ahir el valor de la vaga com a mecanisme de pressió per aconseguir millores laborals

CCOO i UGT criden a omplir el
carrer contra les reformes laborals 
Els principals sindicats catalans conceben el 28-A com la primera part de la jornada del Primer de Maig 

EP

Javier Pacheco i Camil Ros durant la seva compareixença d’ahir

El Consell de Relacions Labo-
rals de la Generalitat ha aprovat el
calendari de festes laborals per a
l’any 2020, que contempla un total
de 12 festius.

Segons ha informat la conselle-
ria de Treball, el calendari inclou
com a festes laborals l’1 de gener
(any nou), 6 de gener (Reis), 10
d’abril (Divendres Sant), 13 d’abril
(Pasqua Florida), 1 de maig (Festa
del Treball), 24 de juny (Sant
Joan), 15 d’agost (Assumpció), 11
de setembre (Diada), 12 d’octubre
(festa nacional d’Espanya), 8 de
desembre (Immaculada), 25 de
desembre (Nadal) i 26 de desem-
bre (Sant Esteve). 

Els integrants del Consell de
Relacions Laborals són la Gene-
ralitat i les organitzacions sindi-
cals i empresarials més represen-
tatives de Catalunya.

En aquestes dates, els Ajunta-
ments podran proposar afegir-hi
dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables.

EFE BARCELONA

Catalunya aprova el
calendari de festes
laborals del 2020
amb dotze festius

La sala d’actes de la FUB 1 de
Manresa acollirà avui, a partir de
2/4 de 7 de la tarda, una jornada
sobre «L’economia de les cripto-
monedes i el blockchain». La ses-
sió inclourà la conferència «Els di-
ners i els bitcoins», a càrrec de Jor-
di Franch, professor dels estudis
d’ADE a UManresa, en què s’abo-
radaran qüestions com «El diner,
mitjà d’intercanvi socialment ac-
ceptat», «Característiques del mit-
jà acceptable», «Avantatges del
bitcoin», «Què és el bitcoin? És
una bombolla? És una forma de
diner? Quin tipus de diner?».

Leandro Navarro, expert de la
UPC en tecnologia blockchain,
parlarà sobre «La tecnologia
blockchain». A més,  Carles Gó-
mara, coordinador de Plans sec-
torials d’ACCIÓ, informarà els as-
sistents sobre «Aplicacions del
blockchain en diversos sectors».
La jornada s’inclou en la progra-
mació de «Setmana digital a
UManresa» i en el marc de l’e-
week de la Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalunya.

REDACCIÓ MANRESA

La FUB posa a
debat en una
jornada les
criptomonedes
i el ‘blockchain’

La fàbrica de l’Anònima de
Manresa acull avui la segona edi-
ció de la Fira de l’Ocupació del Ba-

ges, que se celebrarà de 9 del matí
a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.
Durant la fira, que l’organitzen la
Cambra de Manresa i l’Ajunta-
ment de Manresa, els assistents
tindran al seu abast els responsa-
bles de recursos humans d’una
trentena d’empreses del territori i
també podran participar en dife-
rents activitats que els ajudaran
en el procés de recerca de feina.  

La fira tindrà un punt d’informa-
ció, on s’explicarà com funcionen
els serveis locals d’ocupació i el
sistema de garantia juvenil per a
joves, i un punt de revisions ex-
prés de currículums. 

A més, hi haurà una zona de ta-
llers on al llarg de tot el dia hi tin-
dran lloc les activitats comple-
mentàries que seran gratuïtes per
a tots els participants. La jornada

començarà amb una dinàmica de
grup sobre l’entrevista grupal.
També hi haurà una activitat per
practicar l’entrevista personal i es
farà una activitat per ajudar les
persones que busquen feina a
identificar les seves competèn-
cies. Per a les empreses, s’ha pro-
gramat una ponència que porta
per títol «No contractis... Enamo-
ra el talent!». 

REDACCIÓ MANRESA

La fàbrica de l’Anònima de Manresa acull avui 
la segona edició de la Fira de l’Ocupació del Bages
Una trentena d’empreses
seran al certamen amb
l’objectiu de trobar perfils
per a llocs de treball vacants
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ECONOMIA

 El departament de Conducta
de Mercat i Reclamacions del
Banc d’Espanya ha notificat 160
requeriments per casos de
publicitat bancària enganyosa
durant els primers tres mesos
de l’any 

160
CASOS DE PUBLICITAT

BANCÀRIA
ENGANYOSA 

LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Banc Sabadell ha tancat la
venda del 80% del capital de
la seva immobiliària Solvia a
Intrum Holding Spain (abans
Lindorff Holding Spain) per 241
milions d’euros, va comunicar
ahir l’entitat a la CNMV

Sabadell
TANCA LA VENDA

DEL 80% DEL
CAPITAL DE SOLVIA

 La facturació de les
empreses catalanes va
augmentar el 3% el febrer en
relació al mateix més de l’any
passat, segons l’índex de Xifres
de Negoci en la Indústria de
l’INE


PUJA LA

FACTURACIÓ DE
LES EMPRESES
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Fires i festes | Redacció | Actualitzat el 25/04/2019 a les 12:32

La Fira de l'Ocupació del Bages obre
amb un centenar d'ofertes de treball
Hi són presents 30 empreses que busquen nous perfils professionals per als seus
equips

La Fira de l'Ocupació del Bages ha obert portes aquest matí | Cambra

La segona edició de la Fira de l'Ocupació del Bages ja està en marxa amb prop d'un centenar de
llocs de treball en oferta per part de les 30 empreses que hi participen. A aquests, cal sumar-hi
tots els perfils professionals que les empreses cerquen per quan tinguin vacants en els seus
equips. La fàbrica de l'Anònima de Manresa s'ha omplert d'activitat ja des de primera hora del matí.
La fira es pot visitar durant el dia d'avui, fins a les 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.

En l'acte institucional d'obertura, el president de la Cambra, Pere Casals, ha afirmat que
"aquesta és una fira que funciona", fent referència als bons resultats obtinguts en la passada
edició, en què algunes de les empreses participants van contractar nous treballadors que a dia
d'avui continuen a les seves plantilles. Casals ha agraït la confiança de les empreses i ha destacat
l'increment de participants i d'espai respecte l'any passat. L'alcalde de Manresa, per la seva
banda, ha assenyalat que la fira "contribueix a reduir l'atur juvenil i a impulsar l'activitat econòmica
al territori".

La Fira de l'Ocupació del Bages és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Manresa i
l'Ajuntament de Manresa amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada entre empreses i
professionals que busquen feina. Durant tota la jornada s'hi celebren activitats paral·leles i
gratuïtes per ajudar als visitants en el procés de recerca de feina, com dinàmiques de grup per
practicar l'entrevista o revisions de currículums exprés.

Pàgina 1 de 2

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/83082/fira/ocupacio/bages/obre/amb/centenar/ofertes/treball
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Entrevistes als candidats
de la Catalunya Central

PARLEN QUEROL, TELECHEA, CASALS I CASERO

AVUI 

Especial
Fira
d’Artés

El nombre de municipis amb una sola llista es dobla Gairebé tots tindran
batlles d’ERC, entre ells Santa Maria d’Oló, Sant Feliu Sasserra i Casserres  14

Disset pobles de la regió
central saben qui serà el
seu alcalde abans de votar ERC, JUNTS PER MANRESA,
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Quatre partits
anuncien que
no assistiran
a debats on
participi Vox
a Manresa

CARLES BLAYA

Uns 350 demandants de feina
van trobar-se ahir amb una tren-
tena d’empreses a l’antiga fàbrica
de l’Anònima de Manresa en el
marc de la Fira de l’Ocupació, una
iniciativa que pretén posar en con-
tacte les dues parts del món la-
boral, que sovint es busquen però
no es troben.  30

La Fira de
l’Ocupació
del Bages
agafa gruix
a l’Anònima
L’ESPAI DE TROBADA ENTRE
EMPRESES I ATURATS CREAT
PER LA CAMBRA I EL CIO DE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA
GAIREBÉ DOBLA L’ASSISTÈNCIA
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Empreses i demandants de feina intercanvien ofertes i currículums; enguany hi havia un centenar de llocs de treball disponibles

El TC avala deu anys
després la immersió
lingüística a les escoles
MODIFICA DEU ARTICLES DE LA LLEI D’EDUCACIÓ SENSE TOCAR LA LLENGUA OBLIGA A
ENSENYAR EL CASTELLÀ PERÒ ACLAREIX QUE «NO ÉS EXIGIBLE UNA OFERTA MÍNIMA»  26

d’Entrada
«Vengadores», la Marvel

culmina tota una època  38



BUS GRATIS PER SANT JORDI
Més de catorze mil persones van fer servir el bus urbà de Manresa
el dia de Sant Jordi aprofitant que era gratuït. La mesura instaura-
da per l’Ajuntament de Manresa aconsegueix guanyar nous adep-
tes per al transport públic estimulant-ne la utilització. 
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ESTRELLA

FIRA D’ARTÉS
L’atenció al producte local. La Fira d'Artés presenta com a prin-
cipal novetat la incorporació d'un nou espai dedicat a la sobirania
alimentària i als productes de proximitat elaborats al municipi.
Una picada d’ullet a un sector que va amunt.

ESTRELLA

FIRA DE L’OCUPACIÓ
Mercat laboral. La segona edició de la Fira de l’Ocupació del Ba-
ges, organitzada per la Cambra de Comerç i el CIO, va superar ahir
les expectatives: 350 persones, 150 més que l’any passat, van anar
a buscar feina a l’Anònima. Ja repensa un nou espai.

ESTRELLA

La picaresca hi ha sigut
tota la vida. N’hi ha que
sorprenen, algunes per-

què se sofistiquen i altres per-
què segueixen sent ben trona-
des. I n’acabo de trobar dos
exemples.

Els Mossos d’Esquadra han
enxampat un conductor que
portava la matrícula tapada
amb cinta aïllant per no pagar
el peatge de la C-16 de Sant Vi-
cenç de Castellet i que no l’en-
xampessin. Cal? És cert que el
peatge és força més car que el
tros de cinta amb el qual va ta-
par la matrícula, però tanta
pressa i tants pocs diners tenia
el conductor per haver de passar
per l’autopista de Manresa a
Terrassa sense pagar? Què el
movia a no passar per la C-55 i
a ser tan tronat? El peatge és

car, però cal aquest muntatge?
Una mica més espavilat sem-

blava un venedor de permisos
per vendre roses a Barcelona
–uns permisos que eren gratuïts
i que va fer tot un muntatge
per aconseguir-los i després
poder-los vendre (tot i que són
intransferibles) a través d’In-
ternet. És cert que el seu sistema
era més sofisticat i no semblava
tan bàsic, però al final també
l’han acabat localitzant. Això
sí, el seu enginy era més agu-
ditzat que el del conductor, i si
tot li hagués sortit bé, a la seva
butxaca tindria uns 60.000 eu-
ros, bastant més del que prete-
nia estalviar-se el pobre con-
ductor de la matrícula tapada. 

Però aquest cop el sistema
ha funcionat i cap dels dos ha
aconseguit el que volia.

Fa quaranta anys el dia de
Sant Jordi, que va caure
en dilluns, es va veure

acompanyat pel bon temps, se-
gons informava el diari de l’en-
demà, dimarts. Els carrers es van
omplir de gent i de parades de
llibres i de roses, com no podia
pas ser altrament. Però en aquell
temps Sant Jordi també tenia
tons reivindicatius, i així ho ex-
plicàvem: «La Diada de Sant Jor-
di ha mantingut fidelitat als con-
tinguts que sempre l’han carac-
teritzat: per una banda ha que-
dat palesa la identificació popu-
lar amb la tradicional festa del
Llibre i la Rosa, i per altra, s’han
donat mostres suficients de que

el nostre poble continua
identificant la llegenda
del sant amb la lluita rei-
vindicativa per la recupe-
ració de les seves lliber-
tats i institucions. Si en
altres ocasions s’havien
exigit els Ajuntaments
Democràtics, en aquesta
ocasió el tema de la ce-
lebració del Sant Jordi
reivindicatiu ha estat
l’Estatut. Diumenge a la
tarda, a Barcelona, prop
de tres-centes mil per-
sones van protagonitzar la ma-
nifestació que va recordar al Go-
vern Central l’exigència d’un po-
ble que vol l’Estatut d’Autono-

mia des d’ara
i sense retallar». L’Estatut va
arribar aquell matei any, i el Par-
lament, el següent.

Roger Junyent
EL BAGUL DELS RECORDS 
Fa quatre dècades a Regió7...

ANYS

Sant Jordi per l’Estatut 
i bon temps en general

Picaresca per totes bandes

EL TOC
rogerjunyent@regio7.cat

LA TALAIA

L’ARROGÀNCIA D’ADIF

Adif, l’organisme estatal propietari de les infraestructures
de Renfe i, per tant, un dels principals responsables del
servei palesament deficient que ofereix la línia R4, va
arrasar tot un balç de la zona dels Polvorers de Manresa

(just a sobre d’on comença l’espai de l’estació) sense demanar cap
mena de permís municipal. El balç gaudeix d’un cert nivell de pro-
tecció per la vegetació singular que hi creix i que Adif va tallar
d’arrel per clavar proteccions metàl·liques sense res que fes nosa.
Els experts en geologia avisen que aquella vegetació feia, precisa-
ment, una important funció de subjecció del terreny, de manera
que l’arrasament de la vegetació pot haver tingut un efecte contrari
al que es persegueix. L’Ajuntament de Manresa va obrir un expe-
dient, ha posat a Adif una sanció de mil euros, i Adif ni tan sols no
s’ha donat fins ara per al·ludida. L’arrogància que revela aquest
comportament està molt en la línia dels mals que impossibiliten fer
millores a la línia. Qui pensa que pot ignorar tot un Ajuntament, di-
fícilment se sentirà gaire obligat amb els simples ciutadans.

REGIÓ7
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Si l’any passat van ser uns dos-
cents els assistents a la primera
Fira de l’Ocupació (llavors Jove)
del Bages, ahir, en la segona con-
vocatòria, el nombre es va elevar
fins als 350, segons dades de l’or-
ganització, Cambra de Comerç de
Manresa i el CIO de l’Ajuntament
de la capital del Bages. Ja a prime-
ra hora del matí, la fàbrica de
l’Ànonima de Manresa presenta-
va un moviment notable de de-
mandants de feina i representants
de les trenta empreses que ahir
van instal·lar-hi un estand amb les
seves ofertes laborals.

L’objectiu de la fira, que oferia
un centenar de llocs de treball, era
posar en contacte oferta i deman-
da, una necessitat, segons la Cam-
bra de Comerç, atès que tot i que
encara hi ha un atur que sobre-
passa de llarg l’estructural, les em-
preses tenen dificultats per cobrir
determinats perfils professionals.
Hi ha feina, però no tothom encai-
xa en els llocs cada vegada més es-
pecífics requerits, sobretot, per la
indústria de camí cap al 4.0. Així,
tot i que ahir no s’havien facilitat
dades sobre els resultats efectius
de la jornada quant a contracta-
cions, és de preveure que a la fira
hi hagués més transferència de
currículums de demandants a
empreses que llocs vacants co-
berts.

Maxion Wheels, que ahir assis-
tia per primer cop a la fira, busca-
va amb molt interès un tècnic de
manteniment, una plaça «com-
plicada» de cobrir, ja que és un
perfil molt sol·licitat al sector, ex-

plicava el responsable de recursos
humans de la planta manresana
de la multinacional, Josep Maria
Esquius. Amb tot, a mig matí ja ha-
vien recollit una dotzena de currí-
culums. Uns estands més enllà, el
director del mateix departament
a Gestamp Metalbages esperava
poder satisfer millor les expecta-
tives ahir que en la primera edició,
quan «hi havia poca gent i poc ni-
vell de qualificació», explicava Mi-
quel Galí. A Masats també neces-
sitaven «dos enginyers», però l’ex-
periència de l’edició anterior no
els feia ser gaire optimistes, se-
gons denotava l’explicació de Ro-
ger Lladó, responsable de Rela-
cions amb les Persones de l’em-

presa. Tanmateix, ahir, amb unes
dates més favorables per la llu-
nyania dels exàmens que en la
primera edició, hi van assistir més
alumnes de graus, alguns dels
quals s’hi desplaçaven en grup
amb els seus centres educatius.
D’aquí a uns dies, l’organització
facilitarà un balanç fiable de la re-
lació oferta-demanda de la fira.

D’il·lusió, no en faltava. El su-
rienc Carlos Sánchez, estudiant
de 33 anys de grau mitjà d’excava-
ció i sondatge a l’institut Mig Món
de Súria i treballador d’una em-
presa de manteniment subcon-
tratada per la mina bagenca, bus-
cava una oportunitat estable a
ICL. Elsa Colque, peruana de 28

anys resident a Manresa atreta
pels estudis de màster d’enginye-
ria de mines de l’EPSEM, aprenia
en un dels tallers organitzats du-
rant la fira (als quals van assistir
un centenar de persones) com
elaborar un currículum. Ahir
s’havia presentat a una desena
d’empreses de la fira.

L’esdeveniment lluïa ahir al
matí, tot i la pluja, per l’afluència
d’assistents i d’empreses, algunes
de les quals van haver de ser des-
plaçades a una sala annexa de la
galeria central de la fàbrica per la
manca d’espai. Un èxit de convo-
catòria que ja fa estudiar a l’orga-
nització emplaçaments més am-
plis per a properes edicions.

CARLES BLAYA MANRESA

La segona Fira de l’Ocupació del
Bages gairebé dobla l’assistència
L’esdeveniment organitzat per CIO i Cambra atrau trenta empreses i 350 demandants de feina

CARLES BLAYA

La segona edició de la Fira de l’Ocupació al Bages va atraure molt públic jove

El president de Seat, Luca de
Meo, va avançar ahir que la com-
panyia del grup Volkswagen té
previst per al 2025 que, matemà-
ticament i per l’objectiu normatiu
d’emissions, un de cada quatre
cotxes que aconsegueixi vendre
serà elèctric.

Sobre aquesta qüestió, De Meo,
en la seva intervenció a El Ágora
d’elEconomista, va declarar que
la companyia amb seu a Martorell
afronta un repte a sis anys per
aconseguir un cotxe elèctric per a
distàncies llargues.

El president de l’empresa va re-
cordar l’estratègia global anuncia-
da recentment pel grup Volkswa-
gen per crear una plataforma de
vehicles elèctrics més barats els
pròxims 5 anys, amb una inversió
inicial de 30.000 milions d’euros.

Per a la rendibilitat en la pro-
ducció d’aquest tipus de vehicles,
De Meo va insistir que «és neces-
sària una gran fàbrica» de bateries
a Espanya «molt pròxima» a la
planta per estalviar costos logís-
tics (es fabriquen a la Xina o Co-
rea). El que no va aclarir De Meo
és si Seat estudia aquesta possibi-
litat per a la seva planta de Marto-
rell.

En matèria operativa per al cot-
xe elèctric, De Meo va apuntar
que canviarà la manera de recàr-
rega, «com ara passa amb els mò-
bils», amb càrregues ràpides de 5
minuts per recórrer 120 quilòme-
tres, i ha sol·licitat la «necessària
cooperació» de les companyies
d’infraestructures i elèctriques
per multiplicar els punts de presa
de corrent.

Sobre el futur del sector, De
Meo va destacar la rellevància es-
tratègica de la intel·ligència artifi-
cial per avançar també cap al cot-
xe autònom i va apostar per una
inversió més gran en formació per
part de les companyies. De Meo
va dir en aquest sentit que Seat
«necessitarà aviat molts» desen-
volupadors de software per a la
seva fàbrica de Martorell.

Seat, va recordar el principal
executiu de la companyia amb
seu martorellenca, llançarà al
mercat el proper 2020 dos cotxes
elèctrics. L’ofensiva de la compa-
nyia prevista per a l’any 2021 in-
clou el llançament de sis models
elèctrics i híbrids, entre ells el
León Cupra, amb l’objectiu de
col·locar el vehicle elèctric a un
preu inferior als 20.000 euros.

EFE MADRID

Seat preveu que
un de cada
quatre dels seus
cotxes venuts el
2025 serà elèctric 

La marca manresana de joieria
i accessoris Tous ha aconseguit un
nou rècord de vendes el 2018, en
registrar una xifra de negoci de
466 milions d’euros, el 4,5% més
que l’any anterior, i ha superat per
primera vegada la barrera de les
700 botigues repartides a 56 paï-
sos. Segons va informar ahir la
companyia, el mercat internacio-

nal guanya pes per a la firma i el
65,5% dels establiments són fora
d’Espanya.

A les portes del centenari de
l’empresa, que se celebra l’any vi-
nent, la seva presidenta, Alba
Tous, es mostra orgullosa d’haver-
se consolidat com «una marca
global que té un equip de més de
4.000 persones». També destaca
«l’èxit» del seu model de negoci,

«amb l’obertura de 90 noves boti-
gues al món i el constant incre-
ment de les vendes». Durant l’any
2018 s’han iniciat operacions al
Canadà, Corea del Sud, Hondures
i Kuwait, països amb «grans ex-
pectatives de creixement».

Les vendes en el canal en línia
han augmentat el 43% respecte a
l’any anterior i durant l’any 2018
s’ha iniciat el comerç electrònic a

cinc nous països, i s’ha sumat un
total de 19 mercats amb vendes
digitals. Així doncs, el canal digital
s’ha convertit en el tercer mercat
de la companyia en xifres de ven-
des, darrere d’Espanya i Mèxic, i
representa el 8% de la facturació
global.

Durant el 2018, Tous ha regis-
trat un creixement a totes les seves
categories de producte.

EFE BARCELONA

Tous va augmentar la seva facturació el 4,5% durant
el 2018, fins als 466 milions i supera les 700 botigues
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ECONOMIA

ACS, l’empresa de Florentino
Pérez, ha entrat en el mercat de
comercialització d'electricitat
amb el llançament d’Eleia, la
companyia amb la qual vendrà
l’energia verda que generi la
seva filial Zero-E

ACS
ENTRA EN EL

NEGOCI ENERGÈTIC
AMB ELEIA

EL RESULTATLA TENDÈNCIALA COMPANYIA

Marcadors

 Catalana Occident ha
obtingut un resultat consolidat
de 109,1 milions d'euros durant
el primer trimestre del 2019,
un 9% més que durant el
mateix període de l'any
anterior

Catalana
Occident

OBTÉ UN RESULTAT
EL 9% MILLOR QUE

L’ANY PASSAT

 Els accidents de treball
continuen la tendència a l’alça
iniciada el 2012, segons el
«Balanç de salut laboral 2018»,
de CCOO. L’any passat van ser
242.083 accidents de treball,
l’1,7% més que l’any anterior


AUGMENTEN ELS

ACCIDENTS DE
TREBALL

INICIATIVA PER AL MERCAT LABORAL El CIO de l’Ajuntament de Manresa i la Cambra de Manresa van organitzar
ahir la segona edició de la Fira de l’Ocupació del Bages, que va multiplicar l’assistència i ja repensa un nou espai
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La Fira de l'Ocupació es consolida
com a proposta per apropar
professionals i empreses
La fira, amb 350 visitants, pràcticament dobla l'assistència respecte la primera
edició

Segona edició de la Fira de l'Ocupació del Bages, dijous a l'Anònima | Cambra

La Fira de l'Ocupació del Bages es consolida, amb tan sols dues edicions, com una proposta d'èxit
per apropar empreses i professionals que busquen un lloc de treball. Ahir, la fàbrica de l'Anònima
de Manresa va rebre prop de 350 visitants, pràcticament el doble que en l'edició anterior, que van
poder contactar amb les 30 empreses que hi eren presents a la recerca de nous professionals. A
la fira s'hi oferien un centenar de llocs de treball d'incorporació immediata, a més de recollir
currículums dels perfils que les empreses preveuen que necessitaran en el futur.

Durant tot el dia hi va haver molta activitat, tant a les taules de les diferents empreses, on els
responsables de recursos humans podien conèixer els possibles candidats, com a les activitats
que es van programar durant tot el dia i que van permetre als assistents millorar les seves
habilitats a l'hora de buscar feina, practicant entrevistes personals i grupals, fent un currículum
més atractiu i potenciant les seves competències personals. La xerrada de Raquel Blanco,
experta en recursos humans que va explicar a les empreses com captar el millor talent, també
va tenir una molt bona acollida. En total, prop d'un centenar de persones es van apuntar a alguna
de les activitats programades.

Pàgina 1 de 2

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/83118/fira/ocupacio/es/consolida/proposta/apropar/professionals/empreses



La fira va rebre visitants de perfils molt diversos. Un dels més nombrosos, i que va créixer
respecte la passada edició, va ser el d'estudiants de cicles formatius que hi anaven en grup des
de les seves escoles o instituts.

La Fira de l'Ocupació del Bages és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Manresa i de
l'Ajuntament de Manresa, a través del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació. 
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Així vam viure una CRISI mai vista
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SOCIETATBAGES/MOIANÈS

En Tallaferro i la Griselda són els
protagonistes d’una part de la
vida festiva de Castellterçol. Són
una parella de gegants i represen-
ten els avantpassats del poble,
juntament amb els sis capgrossos.
Però aquest cap de setmana els
personatges folklòrics no han es-
tat els únics protagonistes. La tra-
dició gegantera de Castellterçol
ha dut el municipi a esdevenir ca-
pital del món dels gegants aquest
cap de setmana. Dissabte i diu-
menge s’hi va fer la Fira del Món
Geganter, que va omplir el poble
de gent d’arreu del país que forma
part de les colles que mantenen
viva aquesta tradició popular. 

Un total de 22 colles van parti-
cipar en les activitats que van tenir
lloc ahir i que, malgrat alguns nú-

vols amenaçadors al migdia, es
van poder desenvolupar tal com
era previst. 

«Ha estat un cap de setmana
genial, amb una afluència impor-
tant a tots els tallers. Per a nosal-
tres ha estat un orgull que la fira
s’hagi desenvolupat al poble», ex-
plicava ahir el responsable de la
Colla de Geganters i Grallers de
Castellterçol, Ignasi Fargas. Al
migdia, davant del pavelló, es va
fer la mostra de balls i els visitants
van tenir l’oportunitat de veure
com n’està, d’arrelada, la tradició
gegantera en la cultura popular
del país. Les colles participants
van fer ballar les seves figures, que
en molts casos simbolitzen els
trets més característics de cada
poble i ciutat, com la de Tarrago-
na, que hi va fer ballar una parella

de gegants inspirats en els ro-
mans. Molta gent del municipi i
d’altres poblacions no es van voler
perdre aquesta exhibició. 

Però la festa d’aquest cap de set-
mana no era només una mostra
dels balls tradicionals, sinó també
una exhibició de tot el món ge-
ganter. Per aquest motiu a l’inte-
rior del pavelló hi havia en dife-
rents estands algunes de les colles
participants mostrant el seu bes-
tiari, i artesans que ensenyaven
com es feien aquests personatges,

que en molts pobles són autèntics
emblemes de l’esperit festiu. 

Un dels moments més espe-
cials es va viure dissabte a la nit
amb l’espectacle Som d’on venim.
Una representació que va tenir
lloc a la plaça de Prat de la Riba i
en què Castellterçol va voler mos-
trar a través de música, teatre i
dansa la seva història i les tradi-
cions que es porten a terme
anualment a la vila. En aquest es-
pectacle, el capgròs de Ramon
Paré, antic cap de colla dels ge-

ganters de Castellterçol, ajudat
pels sis capgrossos de Castellter-
çol, el Colèric, el Concupiscent, el
Sofista, l’Enamorat, el Poeta i el
Savi, va mostrar la història dels  de
Castellterçol i li va donar un punt
de vista molt particular. Castellter-
çol ha acollit aquest esdeveni-
ment, que es fa cada any en un
municipi diferent, amb motiu
dels 65 anys de l’estrena dels seus
gegants i nans i dels 25 anys de la
formalització de la colla gegantera
al municipi. 

ABEL GALLARDO SOTO CASTELLTERÇOL

Castellterçol esdevé la
capital dels geganters
amb una festa que
omple el municipi
Un dels moments més especials es va viure
dissabte a la nit amb un espectacle que feia un
repàs de les tradicions i de la vida del poble

ABEL GALLARDO

Mostra de balls de gegants ahir al migdia davant del pavelló de Castellterçol

Junts per Catalunya - Fonollosa
no es presentarà finalment a les
eleccions municipals del 26 de
maig i dona via lliure a ERC, amb
Eloi Hernàndez al capdavant de
nou, per aconseguir l’alcaldia del
municipi de David Bonvehí. La
formació va retirar dissabte la
candidatura després que alguns
membres de la llista que eren en
les primeres posicions es fessin
enrere a última hora per qües-
tions «personals i laborals», cosa
que va provocar la decisió de tot
el grup de retirar-se abans que es
publiquessin les llistes definitives.

Ivet Castaño, presidenta del
PDeCAT al Bages, va afirmar en
declaracions a Regió7 que «és
una llàstima que no tinguem can-
didatura en un poble on el nostre
partit hi és present des de fa més
de 30 anys, perquè una part de la
veu del poble queda ara silencia-
da, però hem pres aquesta decisió
per responsabilitat, ja que si ha-
guéssim tirat endavant la candi-
datura, es podria haver acabat
desmuntant igualment i hauria

estat pitjor». La candidatura de
Junts per Catalunya-Fonollosa
era encapçalada per Miquel Àn-
gel Palà. El president del PDeCAT,
David Bonvehí, nascut a Fonollo-
sa, era en l’última posició de la
llista.

La retirada es va tramitar for-
malment dissabte, en el període
d’esmenes a les llistes per a les
municipals que es van fer públi-
ques el 24 d’abril passat, segons
Castaño, que va assegurar que un
cop sabuda la decisió dels mem-
bres de la llista de no presentar-
s’hi «ja no teníem temps de buscar
substituts, perquè només dispo-
sàvem de 48 hores després de la
publicació provisional de les llis-
tes per fer-hi esmenes», i aquest ja

havia finalitzat.
Ara, al muncipi de Fonollosa

només es podrà votar la candida-
tura republicana liderada per l’ac-
tual alcalde, Eloi Hernàndez, sota
la marca de Junts per Canet, Fals,
Camps i Fonollosa- Esquerra Re-
publicana de Catalunya, que,
amb tota probabilitat, obtindrà
l'alcaldia per un nou període de
quatre anys. Els hereus de Con-
vergència no tindran presència
tampoc a l’oposició, que fins ara
exercien amb quatre regidors a la
corporació municipal. Tot i no te-
nir grup municipal, però, Castaño
va assegurar que «continuarem la
feina des del partit, ens implica-
rem com a ciutadans i, per tant,
seguirem presents a Fonollosa». 

NOEMÍ BADRENAS  FONOLLOSA

JxCat retira la llista de Fonollosa
i dona l'alcaldia directa a ERC
Alguns membres de la
candidatura s’han fet
enrere a última hora per
qüestions personals

ARXIU/MARTA PICH

Hernàndez té l’alcaldia assegurada amb la retirada de la llista de JxCat
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