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INTRODUCCIÓ    
 
 
 Un cop aprovada pel Patronat de la Fundació, us faig arribar la memòria d’activitats 
de la Fundació Lacetània corresponent al curs 2014/15 on hi trobareu un ampli resum 
dels fets més rellevants de la nostra gestió. 
 
Pel que fa al Centre de Formació Pràctica ha estat un curs marcat per l’augment de 
cursos que s’han fet a través del SOC, sense oblidar altres tipus de formació com la 
de demanda bonificable. 
 
Un dels aspectes positius a destacar,  en aquest exercici  és l’augment de la prestació 
de serveis i d’assessorament tecnològic al conjunt de la petita i mitjana empresa del 
sector del metall de la nostra comarca, que ha de ser l’altre gran àrea de treball del 
nostre centre al costat de la formació. 
 
Pel que fa als convenis d’alumnes de pràctiques dels diferents instituts, hi ha hagut un 
lleuger augment del nombre de convenis. També s’ha observat aquest augment en la 
demanda en les borses de treball. 
 
Els cursos de reciclatge del professorat,  la col·laboració amb el programa PUNTAL, 
la col·laboració i participació en la Fira de l’estudiant, el servei d’orientació dels 
estudis d’ FP als centres de secundària de la comarca i la convocatòria un any més 
dels Premis Fundació Lacetània completen el conjunt d’activitats que la nostra 
institució ha realitzat al llarg del curs. 
 
Finalment dir, que tot això és possible  gràcies a la col·laboració que sempre hem 
trobat en les institucions, empreses, agents socials i patrons. La implicació del 
personal de la Fundació  i la dedicació de moltes altres persones a la seva gestió són 
una garantia de futur.  
 
I recordar que estem celebrant els 25 anys de la Fundació Lacetània, per molt anys. 
Gràcies a tots. 
 
 
 
Pere Casals i Perramon 
President de la Fundació Lacetània 
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FUNDACIÓ LACETÀNIA  
 
Membres fundadors: 
 . Cambra de Comerç i Indústria de Manresa 
. Institut Lacetània de Manresa 
. Patronal Metal·lúrgica del Bages 
 
Institucions i entitats representades al Patronat:  
. Cambra de Comerç i Indústria de Manresa 
. Institut   Lacetània de Manresa 
. Patronal Metal·lúrgica del Bages 
. Escola Universitària Politècnica de Manresa 
. Ajuntament de Manresa 
. Consell Comarcal del Bages 
. Comissions Obreres 
. Instituts de Manresa i comarca 
. Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
. Pimec, Petita i mitjana empresa de Catalunya 
. Fapaes 
   
 
Instituts adherits: 
 
. Institut Lacetània de Manresa 
. Institut Guillem Catà de Manresa 
. Institut  Lluís de Peguera de Manresa 
. Institut  Pius Font i Quer de Manresa 
. Institut  Mig-Món de Súria 
. Institut  Llobregat de Sallent 
. Institut  Quercus de Sant Joan de Vilatorrada 
. Institut  Castellet de Sant Vicenç de Castellet 
. Escola d’Art de Manresa 
. Institut  Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitos de Bages 
  Institut Cal Gravat de Manresa 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
Memòria d’activitats exercici 2014-15 

 
 
 
ORGANIGRAMA   
 
Composició de la Fundació  
 La Fundació privada Lacetània per al foment de la formació professional està 
subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, Llei 4/2008 de 24 d’abril i ha 
estat fundada per les entitats següents: 
  
                                      - Cambra de Comerç i Indústria de Manresa  
                                      - Institut Lacetània de Manresa 
                                      - Patronal Metal·lúrgica del Bages 
 
 
Seu Social La Fundació Lacetània té la seva seu social a Manresa, a l´Avda de les Bases de 
Manresa, 55. 
 
 
Organigrama 
 

MEMBRES FUNDADORS                                                                  
Cambra de Comerç i Ind. de Manresa - Institut Lacetània de Manresa – Patronal 
Metal·lúrgica del Bages.  
 
 
COMISSIÓ EXECUTIVA                  PATRONAT 
 President ................         President, el President de la Cambra de Comerç i  
                                          Indústria de Manresa. 
                                         Sotspresident 1r, el Director d’ Institut  Lacetània 
                                         Sotspresident 2n, el President de la Patronal Metal·lúrgica del  
                                         Bages 
 
Secretari ………….        Secretari, el Secretari General de la Cambra de Comerç                 
                                          i Indústria de  Manresa 
                                          Sotssecretari, un representant d’ Institut  Lacetània 
                                          Interventor, un representant d’ Institut  Lacetània 
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                                         Vocals    
                                       
Vocals...................         2 de l’ Institut  Lacetània de Manresa 
Vocals...................         3 de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa 
Vocal.....................        1 de la Patronal Metal·lúrgica del Bages 
                                       1 de l´Ajuntament de Manresa 
                                       1 del Consell Comarcal del Bages  
                                       1 de l´Escola Universitària Politècnica 
                                       1 Comissions Obreres 
 
Vocal...................          1 dels Instituts públics de Manresa 
Vocal...................          1 dels Instituts públics de la resta del Bages 
                                       1 del Departament d´Ensenyament  
                                       1 de Pimec Petita i mitjana empresa de Catalunya 
                                       1 de Fapaes 
  
 
 
 
                        
ADMINISTRACIÓ  
  
Gerent, un representant de l’ Institut  Lacetània 
Assessor fiscal i comptable, tutor tècnic de l' Institut  Lacetània 
Directora del CFP, Emma Moreno Puy 
Secretaria, tutor tècnic de l´ Institut  Lacetània 
Administratius/ives, quatre  persones amb contracte laboral 
Coordinador de Pràctiques, membre de l’equip directiu de l Institut Lacetània 
Formadors i resta personal , Victor Orrit, Jordi Cuadros i  Xavier Martinez, Marcel 
Masnou i Dani Montero. 
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ÒRGANS RECTORS  
Composició del Patronat de la Fundació Lacetània de l’1 de setembre de 2014 al 
31 d’agost de 2015  
   
President Pere Casals i Perramon  
Vicepresident 1r  Francisco J. Fernández i Álvarez                         
Vicepresident 2n  Xavier Perramon i Ferran     
Secretari   Josep Gràcia i Casamitjana 
Sotssecretari  Olga Asensio Soler 
Interventor   Joan Maria Vidal 
Vocals   Jaume Barniol i Subirà (Gerent) 

Montserrat Sala Casanova 
Anna Vila 
Cecília Duarri 
Mercé Torras     

    Joan Antoni López 
                     Ismael León Gràcia 
    Lluís Vidal Sixto Orozco 
    Antoni Cornudella i Companys 
    José Maria Férez 
    Ramon Roig i Camprubí 
    Montse Seubas Salvans 
    Silvia Gratacós González 
    Llorenç Juanola Foixench 
    Sònia Diaz Casado 
                                       Jordi Tragant i Mestres de la Torre 
                                       Marc Vidal Castelló  
 
 
Composició de la Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Lacetània de 
l’1 de setembre de 2014 al 31 d’agost de 2015.  
President                          Francisco J. Fernández i Álvarez 
Secretari                           Olga Asensio Soler 
Vocals                              Jaume Barniol i Subirà (Gerent)  
Interventor                       Joan Maria Vidal 
                                         Cecília Duarri 
                                         José Maria Férez 
                                         Montse Sala 
                                         Anna Vila 
                                         Marc Vidal 
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RESUM D’ACTIVITATS 
 
Programa Puntal. Caminem Junts 
 El programa Puntal es porta a terme a 4 instituts i 4 escoles de primària de Manresa. 
L’experiència acull a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i socioeconòmiques i 
reben classes de repàs de professorat voluntari. Disposa de monitors, la majoria 
alumnes de Batxillerat què fan l’estada per l’empresa i reben una beca. Fan 2 hores 
de classe els dimarts, i 2 hores els  dijous. 
 
El dia 15 de juny va tenir lloc a l’institut Lacetània l’acte de lliurament de diplomes 
als 17 monitors què han col·laborat aquest curs al programa PUNTAL, amb 81 
alumnes de primària i secundària. Les subvencions van a càrrec de l’ajuntament de 
Manresa i d’alguna entitat bancària. 
 
 
 
Acte de lliurament dels premis  Fundació Lacetània  
L’acte de lliurament dels premis Fundació Lacetània en la seva 14a. Edició, va tenir 
lloc el passat 12 de març al Saló Rosa de l’institut Lacetània de Manresa . Va presidir 
l’acte l’Alcalde de la ciutat Sr. Valentí Junyent i Torras . Acompanyaven a l’Alcalde 
a la taula presidencial, el president de la Fundació i de la Cambra Sr. Pere Casals i el 
director dels SS.TT d’Ensenyament de Catalunya central, Sr. Josep Ramírez i Roma. 
La Sra. Immaculada Martínez, representant del jurat, va llegir l’acta del jurat dels 
premis. Després del  lliurament dels diferents premis als alumnes guardonats i dels 
discursos de les autoritats, alumnes del  conservatori de Manresa van oferir als 
assistents unes peces musicals. L’acte va comptar amb una  assistència de prop de 
100 persones entre alumnes, professorat, familiars i públic en general. 
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Convenis de pràctiques: 
 
Els convenis realitzats el curs 2014 - 2015 han estat:    
 

 

CONVENIS D'FCT DE LA FUNDACIÓ LACETÀNIA  CURS 2013-14 
 DEL 1/09/2013 AL 31/07/2014 DEL1/9/2014 AL 31/07/2015 
 CONVENIS SENSE DONACIÓ CONVENIS SENSE DONACIÓ 

INSTITUT LACETÀNIA        MECATRÒNICA INDUSTRIAL    1 0 0% 
SIST.MICROINFORMATICS I XARXES 22 18 82% 18 10 56% 
ADM.SIST.INFORMATICS 18 9 50% 11 5 45% 
GEST.ADMINISTRATIVA 40 8 20% 52 11 21% 
ADM.I FINANCES 30 2 7% 35 3 9% 
PROJECTES D'EDIFICACIÓ 8 4 50% 8 2 25% 
MECANITZACIÓ 12 2 17% 16 0 0% 
DISSENY DE FAB.MECANICA 12 1 8% 14 2 14% 
PROGRAMACIO DE LA PROD.EN FAB. MECANICA 5 1 20% 5 2 40% 
ELECT.DE VEHICLES 30 27 90% 29 27 93% 
INSTAL.LACIONS AUTOMATIQUES 18 7 39% 19 8 42% 
SIST.DE REG.I CONTROL 12 1 8% 16 2 13% 
INSTAL.LACIONS TELECOMUNICACIONS 14 13 93% 13 10 77% 
INST.MANT.ELECT.COND.LINIES 21 5 24% 18 3 17% 
DESENV.PROJECTES DE LA WEB 15 12 80% 9 7 78% 
 TOTAL 257 110 43% 264 92 35% 
            

        INSTITUT GUILLEM CATÀ       COMERÇ 3     2     
GEST.COMERCIAL I MARQUETING 12     8      
PERRUQUERIA 13     22     
FUSTERIA I MOBLE       0     
        1     
TOTAL 28     33     

              
       INSTITUT QUERCUS       INST.FRED I CALOR 3     0     
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 0    2    

 3    2    
              
TOTAL 288     299     

 INSTITUT LACETANIA 
BATXILLERAT 65 34 
FIAP - PFI 15 15 
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Visites i col·laboracions: 
  Participació de la Cambra de Comerç de Terrassa per participar a Dual-Vet  

per formar part d’ una xarxa d’experts per elaborar materials de treball pels 
tutors de les empreses de la FP DUAL.  

  El dia 10 de desembre va tenir  lloc una xerrada sobre la nova llei de Formació 
Professional a càrrec del Sr. Xavier Casares, president del Consell Comarcal de 
Formació Professional. 

  El dia 5 de febrer va tenir lloc una xerrada del Sr. Xavier Casares sobre el 
projecte de llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya  als 
Serveis Territorials. 

  Participació  en  el programa europeu Erasmus+ (MICA). 
  Participació en el congrés d’emprenedoria de Bages Altaia Activa, 

de la Fundació com a entitat organitzadora del Congrés Talent+Empresa que ha 
impulsat la Fundació Althaia, la Cambra de Comerç i el Departament 
d’Ensenyament. 
 
El  dia 17 de juny a la seu dels SS.TT. d’Ensenyament es va fer l’acte final de 
lliurament de premis amb l’assistència del Director General de Formació 
Professional, Sr. Melcior Arcarons, el president de la Fundació i de la Cambra, 
Sr. Pere Casals, el Sr. Manel Jovells, Director General d’Althaia, i el director 
dels SS. TT. D’Ensenyament a la Catalunya Central.  

  Assistència del gerent a la Jornada sobre Formació Professional `Fent Ponts’ a 
Cornellà, on hi va haver una taula rodona on es va parlar sobre el tema del 
mercat  i les experiències laborals 

  S’ha impulsat el Congrés Talent+Empresa . Els centres seleccionen un màxim 
de 5 treballs de Grau Mitjà i 5 treballs de Grau Superior. Els alumnes  defenen el 
seu treball davant un jurat durant 8 minuts. Durant el mes de juny hi ha l’acte de 
lliurament de premis dels alumnes seleccionats.  
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Els cursos realitzats durant el mes de juliol van ser els següents: 
 
Enguany s’han dut a terme un total de 5 cursos de reciclatge per a professors de la 
Fundació  amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament durant la primera 
quinzena del mes de juliol a l’institut Lacetània, repartits de la manera següent: 
  Actualització Fiscal i Laboral                                                                              

12 professors 
  Programari lliure, aplicacions portables i introducció a GNU/LINUX                 
9 professors 

  Robot de baix cost amb Arduino                                                                         
13 professors 

  Curs de CNC (Nivell 1) Torn i Fresadora                                                            
14 professors    

  Curs TCP-Modelo digital del Terreno V 7.0                                                         
7 professors 

 
 
 Jornades Cientificotecnològiques: 
 
 Del dia 23 al 27 de març van tenir lloc a l'Institut Lacetània les “Jornades 
cientificotecnològiques, setmana de la ciència, la tècnica i les humanitats”. 
 
L’acte inaugural es va celebrar el dilluns dia 23 a la sala d’actes de l’Institut 
Lacetània amb la presència de diferents personalitats i un conferenciant. Sota el títol 
'L’alimentació al segle XXI' van tenir lloc diferents actes programats, xerrades i 
tallers adreçats a l’alumnat durant tota la setmana, i el dimecres a la tarda es van fer 
les activitats pel professorat. També hi va haver, com cada any, el lliurament de 
diplomes de la Fundació a les empreses col·laboradores 
 
L’institut Guillem Catà portarà a terme les seves Jornades durant el mes de  març sota 
el títol ‘Catà en Acció’ amb un festival, tallers, xerrades i diferents activitats. 
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Fira de l’estudiant: 
 En l’edició d’enguany, Fira de l’estudiant i l’exposició de Cicles Formatius es van 
celebrar dels dies 13 al 16 d’abril de 2015. L’acte inaugural va tenir lloc el dilluns dia 
13 al Museu de la Tècnica. En aquesta  edició s’ha ordenat l’illa central d’informació, 
s’ha disposat d’informació dels Batxillerats dels centres que no hi són presents, s’ha 
garantit la presencia continuada de professorat als stands, i s’han millorat les 
activitats complementàries. 
 
Pel que fa a l’aspecte econòmic es van repetir les aportacions de l’anterior edició.  

 
Promoció dels Cicles Formatius d’FP 
 Enguany s’ha dut  a terme la promoció del Cicles Formatius d’FP mitjançant la 
jornada de portes obertes de  Cicles Formatius als diferents instituts. Des de la 
Fundació es va fer difusió de la oferta de formació professional dels diferents instituts 
adherits el amb  un anunci al diari Regió 7 i i també amb un banner al diari digital 
Manresa-Info mostrant l’oferta de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i les 
dates de les jornades de portes obertes. També s’han fet les  visites concertades per 
alumnes d’ESO per informar-los dels CFGM per diferents centres de la comarca .  
 
 Curs de preparació a les proves d’accés: 
 Aquest curs no s’ha pogut fer per manca d’alumnat la cinquena edició del curs  que 
presenta la Fundació Lacetània per tal de preparar als alumnes que es vulguin 
presentar a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior . El curs es duia a 
terme del dia 1 al 31 de juliol durant els matins, i s’impartien les assignatures de 
català i castellà (3 hores setmanals cada matèria) , i matemàtiques i anglès (5 hores i 
mitja setmanals d'anglès i 6 de català).  
 
Reconeixement als representants d’institucions que han deixat el Patronat. 
 
En la  reunió del Patronat del dia 9/7/15 es va  dur a terme el reconeixement als 
representants de diferents institucions que han deixat el patronat, els Srs. Jaume 
Barniol i Subirà, gerent, Olga Asensio Soler, secretària de la comissió executiva,                                        
així com Ismael León, Cecília Duarri, Montserrat Seubes i Sílvia Gratacós. 
 
Donacions empresarials 
 Enguany s’ha incrementat de de 207 a 215€ la donació de l’empresa a partir del mes 
de  setembre, i també  la compensació als alumnes que passa de 4,95 a 5€.  
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 INSTITUT GUILLEM CATÀ  (Manresa) 
 INFORME SOBRE ELS CONVENIS DE FCT DURANT EL CURS 2014-2015 
 
L’equip de professors que ha gestionat la Formació en Centres de Treball ha estat el 
següent: 
  Coordinadora de FP:    Cecília Duarri 
  Tutors dels diferents cicles formatius: 
 
 CFGM Atenció a les persones en  Imma Playà 

situació de dependència 
 

 CFGM Comerç    Àngels Masats 
 CFGM Cures auxiliars d’Infermeria Assumpta Rovira /Irene Calixto / 

Carolina Egea 
 CFGM Estètica    Betsabé Pérez/ Pilar Marmi 
 CFGM Fusteria i moble   Carles Lapeña 
 CFGM Perruqueria i cosmètica cap. Carme Oliva/ Àngels Bolancé 
 CFGS Animació sociocultural i tur. Encarna Bosch 
 CFGS Educació infantil   Purificación Jaime 
 CFGS Gestió comercial i màrq.  Joan Soler 
 CFGS Laboratori diagnòstic clín. Irene Calixto/Carolina Egea 
 Estada a l’empresa de batxillerat  Àlex de Sande 

 
En negreta s’indiquen els cicles que han tramitat algun conveni a través de la 
Fundació durant aquest curs 2014/2015 
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Valoració dels resultats  
Globalment  
Durant el curs 2014/15 la matriculació de l’alumnat susceptible de fer FCT ha 
disminuït en 21 alumnes respecte dels curs anterior. A la taula s’observa com la 
matrícula ascendent des del curs 2006/2007, arriba al seu valor màxim en el curs 
2012/2013 que marca un punt d’inflexió. Així en aquests darrers dos cursos s’observa 
una davallada decreixent en la matrícula, tant a nivell de cicles formatius de grau 
mig, com de grau superior. 
 

ALUMNAT MATRICULAT A FCT 
CICLES FORMATIUS 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 
CFGM APSD 0 0 12 16 15 28 36 23 27 
CFGM Comerç dual 11 12 20 23 24 26 36 31 30 
CFGM CAI 39 36 46 44 49 59 60 48 45 
CFGM Estètica 0 21 33 33 11 24 26 32 26 
CFGM Fusteria i moble 10 10 9 8 12 8 36 14 12 
CFGM  Perruqueria 18 19 20 27 22 20 37 25 20 
CFGS ASCT 21 22 23 22 26 19 49 33 39 
CFGS Educació Infantil 30 31 29 31 29 28 31 33 29 
CFGS GC I màrqueting 25 28 32 29 33 33 33 36 30 
CFGS LDC 0 0 0 0 13 18 14 25 21 

Total cicles formatius 154 179 224 233 234 263 358 300 279 
 
 
Convenis 
El nombre de convenis sempre supera el nombre d’alumnes matriculats de la FCT, 
encara que no tots hagin acabat realitzant la FCT. Això pot indicar coses diferents, 
per una banda, que un alumne hagi estat fent pràctiques en més d’una empresa o, per 
l’altra, que per canvis no previstos, s’hagi hagut de fer alguna modificació en el 
conveni existent, per exemple, un canvi d’horari.  
 
Malgrat això, aquest curs hi ha menys alumnat matriculat i, per tant, menys convenis 
també. A més a més, enguany, s’ha introduït la novetat de poder introduir períodes 
amb horaris diferents en la generació dels convenis, la qual cosa evita haver de fer 
diversos convenis per un sol alumne. 
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CONVENIS REALITZATS 
CICLES FORMATIUS 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

CFGM APSD 0 0 7 7 20 32 29 20 33 
CFGM Comerç (dual) 6 4 9 9 11 9 13 18 12 
CFGM CAI 31 27 31 30 64 58 13 44 39 
CFGM Estètica 0 10 20 8 15 25 28 61 47 
CFGM Fusteria i moble 7 5 8 9 12 4 16 14 12 
CFGM  Perruqueria 9 7 7 18 12 22 29 28 25 
CFGS ASCT 5 6 13 22 29 32 44 74 67 
CFGS Educació Infantil 5 20 20 53 33 31 29 42 37 
CFGS GC i màrqueting 9 9 4 9 9 14 16 23 10 
CFGS LDC 0 0 0 0 14 19 8 20 14 

Total cicles formatius 72 88 119 165 219 246 225 344 296 
 
 
Empreses  
 
Com en els cursos anteriors, en una part important dels cicles, les entitats 
col·laboradores o empreses no col·laboren econòmicament amb la Fundació. Aquest 
curs hi ha hagut 2 alumnes becats en el CFGM de comerç malgrat que el cicle a 
passat a dual, 17 alumnes al CFGM de perruqueria, 7 al CFGS de Gestió de ventes i 
màrqueting i 1 al CFGS d’Animació sociocultural i turística. Això suposa un total de 
27 alumnes becats, tres més que en el curs anterior, malgrat haver-hi menys alumnat 
matriculat. 
 
Pel que fa al nombre total d’empreses col·laboradores amb la FCT no ha suposat cap 
descens, malgrat haver-hi menys matrícula que en cursos anteriors. 
Aquest curs, 17 alumnes haurien estat contractats posteriorment per aquestes 
empreses col·laboradores. 
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EMPRESES COL·LABORADORES 
CICLES FORMATIUS 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

CFGM APSD 0 0 4 6 11 15 15 15 15 
CFGM Comerç (dual) 6 4 8 7 9 6 11 7 9 
CFGM CAI 9 10 5 4 1 5 6 4 5 
CFGM Estètica 0 10 14 8 10 15 22 24 31 
CFGM Fusteria i moble 6 5 9 9 19 4 12 14 12 
CFGM  Perruqueria 9 7 8 5 14 14 23 23 25 
CFGS ASCT 5 7 16 19 21 19 38 29 33 
CFGS Educació Infantil 4 26 26 20 30 26 24 31 33 
CFGS GC i màrqueting 9 9 4 7 9 13 11 15 10 
CFGS LD 0 0 0 0 14 7 3 22 10 

Total cicles formatius 48 78 94 85 118 124 161 168 182 
 
 
 
Exempcions 
 
Ha caigut en picat el nombre d’exempcions trameses aquest curs escolar respecte de 
l’any anterior. De les exempcions del 25% i del 100% se n’han demanat 
aproximadament la meitat del curs passat, mentre que de les parcials del 50% se n’ha 
duplicat la quantitat. 
 
 

TAULA DE L’EVOLUCIÓ DE LES EXEMPCIONS PER CURSOS 
EXEMPCIONS 06-

07 
07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

PARCIAL 25% 16 26 41 29 28 51 34 42 24 
PARCIAL 50% 12 9 13 10 6 7 5 5 11 
PARCIAL 100% 28 41 34 41 21 27 37 24 11 

TOTAL 56 76 88 80 55 85 76 71 46 
 

EVOLUCIÓ DE LES EXEMPCIONS DEL 25%  
CICLES FORMATIUS 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

CFGM APSD 0 0 0 0 2 2 3 2 2 
CFGM Comerç (dual) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
CFGM CAI 6 5 10 3 6 10 5 6 1 
CFGM Estètica 0 4 4 4 0 2 3 2 3 
CFGM Fusteria i moble 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
CFGM  Perruqueria 0 3 2 1 0 0 3 0 1 
CFGS ASCT 0 4 3 4 6 4 5 6 4 
CFGS Educació Infantil 0 1 19 14 3 18 12 11 4 
CFGS GC i màrqueting 6 8 1 3 4 4 2 6 1 
CFGS LD 0 0 0 0 7 11 1 9 8 

Total cicles formatius 12 26 41 29 28 51 34 42 24 
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EVOLUCIÓ DE LES EXEMPCIONS DEL 50%  

CICLES FORMATIUS 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 
CFGM APSD 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
CFGM Comerç (dual) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
CFGM CAI 4 1 5 4 2 4 4 1 4 
CFGM Estètica 9 0 1 0 0 0 0 0 0 
CFGM Fusteria i moble 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
CFGM  Perruqueria 1 2 0 1 0 0 0 0 0 
CFGS ASCT 1 0 5 4 3 1 1 2 6 
CFGS Educació Infantil 0 6 1 0 0 1 0 1 0 
CFGS GC i màrqueting 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
CFGS LD 9 0 1 0 0 0 0 1 0 

Total cicles formatius 16 9 13 10 6 7 5 5 11 
 

EVOLUCIÓ DE LES EXEMPCIONS DEL 100%  
CICLES FORMATIUS 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

CFGM APSD 0 0 5 9 0 2 7 10 4 
CFGM Comerç (dual) 2 3 1 0 0 1 1 0 0 
CFGM CAI 3 4 8 10 6 12 18 4 2 
CFGM Estètica 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
CFGM Fusteria i moble 2 2 0 0 3 3 2 0 1 
CFGM  Perruqueria 1 4 3 3 2 1 0 0 0 
CFGS ASCT 12 12 7 8 5 3 4 5 1 
CFGS Educació Infantil 0 12 3 5 3 1 1 2 0 
CFGS GC i màrqueting 8 3 7 5 1 4 3 1 2 
CFGS LD 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Total cicles formatius 28 41 34 41 21 27 37 24 11 
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 INSTITUT QUERCUS (Sant Joan de Vilatorrada) 
 
Convenis signats  
 
 
1. Convenis signats  del cicle formatiu de grau mitjà Instal·lacions de producció de 
calor  (IPC) 
 
Promoció 2013-15 
 
Convenis Signats 1 
Alumnes que han fet conveni 1 
Empreses col·laboradores 1 
Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         0 
 
 

Cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions de producció de calor 
Convenis de la promoció 2013 - 2015 

 
Alumne/a Empresa 

 
Total hores del conveni 
 

Mohamed Omari Lampisteria Magic 384 
 
 2. Convenis signats  del cicle formatiu de grau mitjà Instal·lacions frigorífiques i de 
climatització  (IFC) 
 
Promoció 2013-15 
 
Convenis Signats 3 
Alumnes que han fet conveni 3 
Empreses col·laboradores 3 
Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         0 
 
 

Cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions frigorífiques i de climatització 
Convenis de la promoció 2013 - 2015 

 
Alumne/a Empresa 

 
Total hores del conveni 
 

Joel Agudo Toledo Ramon Espinal (Refred) 364 
Marc Jurado Pleguezuelos J. Estany S.L. 338 
Marc Esteban Alzúria Fred Centre 2002  170 
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3. Convenis del cicles formatius de grau superior de Prevenció de riscos 
professionals 
 
Promoció 2013-15 
 
Convenis Signats 8 
Alumnes que han fet conveni 8 
Empreses col·laboradores 7 
Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         2 
 
 

Cicle formatiu de grau superior de Prevenció de Riscos professionals 
Convenis de la promoció 2013 - 2015 

 
Alumne/a Empresa 

 
Total hores del conveni 
 

Eduard Clofent Carrique Sociedad de Prevención de Nueva Activa  156 
Carles Codina Baró Munby 2004 S.L. 392 
Victor Fuentes Pérez Constructora d’Aro S.A. 324 + 152 
Borja Galán de los Ríos Munby 2004 S.L. 

(Munby és la que posa al qbid, no era Munby) 
232 

Jordi Mas Anaya Joyeria Tous S.A. 315 
Jordi Masramon Verdaguer Fem Prevenció S.L. 395 
Azael Martínez Aranda Prevencontrol S.A. 256 
Mara Romero Candelera Prevencontrol S.A. 354 

 
 
 
 
4. Convenis del cicle formatiu de grau superior d’Animació d’Activitats 
físicoesportives 

  
Promoció 2013-15 
 
Convenis Signats 44 
Alumnes que han fet conveni 23 
Empreses col·laboradores 21 
Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         0 
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Cicle formatiu de grau superior d’Animació d’activitats físicoesporttives 
Convenis de la promoció 2013 - 2015 

 
Alumne/a Empresa 

 
Total hores del conveni 
 

Alconchel, Miquel Residència Infantil La Carral SL 228h 
 Sala Viladrich. Gestió esportiva SL 195h 
Garcia, Adrián Gimnàs 9 427h 
Gonzále, Daniel  CEEC.SCP 427h 
Montaño, Jonatan Ateneu Les Bases 432h 
Salvador, Maria Consell Esportiu del Bages 422h 
Sancebrià, Ramón Gimnàs 9 420h 
Ronco, Celia Cube Fitness SL 312h +25% 
Bosch, Paula Assoc. Esportiva cultural IES Quercus 168h 
 Gimnàs Gimbe 252h 
Casado, Francesc Aigües de Manresa (piscina 

municipal) 
428h 45’ 

Cornejo, David Fitness Fenoy SL 334h +25% 
Cortina, David Nat’s Sport SA 424h 
Garcia, Daniel Club Fitness Vela 300h +25% 
Masana, Joel Cube fitness SC 386h 
 Aigües de Manresa ( piscina municipal) 30h 
Mehand, Ilies Aigües de Manresa ( piscina municipal 105h 
 Cube Fitness SC 231h 
 Club Fitness Vela 69h 
Ruiz, Marc Cube Fitness SC 436h 
Serradesanferm, Arnau CN VIC-ETB 432h 
Solera, Elisabet Gimnàs Gimbe 420h 
Chaverra, Gustavo Aigües de Manresa S.A 102h 
 El Tossalet 138h 
 Club Bàsquet Vilatorrada 121h 
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 Junta de la Sèquia 21h 
Maza, Alex Cube Fitness SC 410h 
Soto, David Mas d’en Bosch SA 421h 
Peláez, Sergio Creu Roja (Manresa) 53’30h 
Sallent, David Cube Fitness SC 104h 
Costa, David CEEC.SCP 76h. 

 
 
 
5. Convenis del cicle formatiu de grau superior Eficiencia energètica i energia solar 
tèrmica 
 
Promoció 2013-15 
 
Convenis Signats 3 
Alumnes que han fet conveni 3 
Empreses col·laboradores 3 
Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         0 
 

Cicle formatiu de grau superior d’Eficiència energètica i energia solar tèrmica 
Convenis de la promoció 2013 - 2015 

 
Alumne/a Empresa 

 
Total hores del conveni 
 

Guillem Planell Berdier Bobitècnic, s.l. 135 (Dual) 
Enric Pujols Rey GRUPINSTEC 2010 S.L. 263 
Guillem Carol Esquius Ajuntament de Manresa 350 

 
 
 
 
6. Convenis de l’estada a l’empresa del batxillerat 
 
 
Promoció 2013-15 
 
Convenis Signats 14 
Alumnes que han fet conveni 14 
Empreses col·laboradores 12 
Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         0 
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Batxillerat 
Convenis de la promoció 2013 - 2015 

 
Alumne/a Empresa 

 
Total hores del conveni 
 

Marta González Sánchez Sistemes de formació format 2011 SL  
 

147h 
Anna Llumà Trujillo Sistemes de formació format 2011 SL  

 
143h 

Mireia Porto Sánchez 
 

Escola Els Atmelles 
 

148h 
Clàudia Bruch Camprubí Escola municipal de música. 

Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada 
 

142h. 
 
 

Amanda Maestre Martin Tres Tossals SCCL 140h 
Núria Bonfill Babià Escola Juncadella 140h 
Laura Rodríguez Budia 
 

Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada  144h 
Anna Martín Carrizosa 
 

Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada  140h 
Mireia Bargués López 
 

Patronat Municipal Assitencial de St 
Joan de Vilatorrada 
 

140h 

Maria Sanz Lizaga 
 

Farmacia Montserrat Sola Gubianas  
 

105h 
Eva Rojo Francàs 
 

General Lab, Sau 
 

145h. 
 

Ramón Miquel Grau 
 

Elèctrica Pintó  
 

140h. 
Daniel Romero Muxí  
 

Hostal La Forca  
  

147h. 
Judith Castaño Araque 
 

Maxtore  
 

143h. 
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INSTITUT LACETÀNIA (Manresa) 
 
 
Memòria Curs 2014 / 2015 
 
 
Departament de Relació amb les Empreses 
 
 
 
 
El curs 14-15 ha estat marcat per: 
 Canvi de Cap del Departament. 
 Aplicació generalitzada del qBid empreses. 
 Introducció directa a qBid de les enquestes d’inserció laboral. 
 Substitució de l’aplicatiu de sol·licitud de convenis. 
 Aplicació de la FCT DUAL al CFGS de Mecatrònica Industrial i al 2n curs del 

CFGM de Mecanització. 
 Assumpció des del Departament de relació amb les empreses de la mobilitat 

internacional de FP. 
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L’equip de professors de FP que ha format part del Departament de Relació amb les 
Empreses, durant aquest curs és el següent: 
 

CICLE TUTOR/A curs 14/15 
Cap del Departament de Relació amb les Empreses José M. Férez 
Gestió Administrativa  -A/B- Àngels Bover/Gemma Badia 
Electromecànica de vehicles automòbils Francesc Flores 
Instal·lacions elèctriques i automàtiques Joaquim Pareja 
Instal·lacions de telecomunicació Joel Gonzalez 
Mecanització Joan Pons 
Manteniment electromecànic Miquel Orive 
Sistemes microinformàtics i xarxes Marcos Mateo 
Desenvolupament d'aplicacions Web Àngel González 
Administració i finances -A/B- Jaume Barniol/Josep González 
Sistemes de regulació i control automàtics Carles Antequera 
Programació de la producció en fabricació mecànica Joan Vidal 
Disseny en fabricació mecànica Joan Ribalta 
Projectes d’edificació Raquel Morales 
Administració de sistemes informàtics en la xarxa Lluís Delgado 
Mecatrònica Industrial Jordi Morte 
Batxillerat Jordi Sunyer 
PFI Rubén Sales 
 Aquest departament està format pels tutors/es de la FPCT dels CFGM, els CFGS, el 
tutor de l’estada a l’empresa de Batxillerat  i el tutor dels alumnes que cursen el PFI. 
En total són  19 tutors i tutores. 
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La seva principal responsabilitat, juntament amb l’equip docent corresponent, és 
oferir a l’alumnat la possibilitat de fer la formació pràctica en una empresa del sector 
on participin en el dia a dia de l’activitat econòmica i alhora  s’integrin i coneguin el 
món laboral. 
És indispensable la planificació dels tutors i la coordinació amb les empreses, així 
com la col·laboració de l’alumnat en mostrar una bona actitud i predisposició pels 
aprenentatges. 
 

Homologació d’empreses col·laboradores   
  
Al llarg d’aquest curs el procés d’homologacions ha funcionat correctament. 
L’Institut  Lacetània te una Base de Dades amb més de 800 empreses, ja que el 
Centre te una llarga trajectòria amb la relació amb les empreses i la Formació 
Professional. 
L’homologació te l’objectiu de declarar la idoneïtat del centre de treball per dur a 
terme la formació pràctica. Es formalitza, mitjançant visita del tutor abans de 
començar les pràctiques,  per a cada centre de treball que tingui l’empresa o 
entitat i per cicle formatiu o ensenyament que, en cada cas, s’indiqui. 
En finalitzar cada conveni, el tutor proposar la continuïtat o no de l’homologació. 
   
Aplicatiu informàtic QBID 
 
Aquest curs (a partir del mes de Gener) s’ha estès  la participació a totes les 
empreses de la utilització de l’aplicatiu QBid per fer el seguiment i valoració 
dels alumnes. EL curs passat el van fer com a experiència algunes empreses del 
CFGM d’Instal·lacions de telecomunicació i del CFGS de Projectes d’Edificació. 
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Si bé el resultat d’ús per part de les empreses ha estat desigual en funció de 

cada Cicle Formatiu, es constata la dificultat, sobretot en empreses que havien 
tingut alumnes anteriorment, de que facin l’esforç de conèixer l’aplicatiu i que el 
facin servir. 

Es tindrà que insistir en el tema per part dels tutors d’FPCT i del Cap del 
Departament. Tanmateix s’haurà d’intentar donar formació a aquelles empreses 
que mostrin la seva voluntat per fer-la. 

 
Borsa de Treball  
 
Al llarg d’aquest curs s’ha incrementat de forma notable la sol·licitud d’alumnes 
del nostre centre, arribant a les 70 ofertes de treball tramitades. 
Una part important d’aquestes corresponen al CFGS de Programació de la 
producció en fabricació mecànica, CFGS de Sistemes de regulació i control 
automàtics, amb un augment important dels cicles de la família d’Administració. 
Un nombre important d’aquests sol·licituds no han pogut ser ateses per manca 
d’alumnes.  
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Convenis de Formació Pràctica en Centres de Treball (FPCT) 
Podem observar  en el quadre comparatiu i en les gràfiques que el nombre 

total de convenis (sense Estades a l’empresa de BTX) ha pujat  lleugerament en 
referència al curs passat.  

Aquest increment ve donat, en part, per la incorporació del nou cicle de 
Grau Superior de Mecatrònica Industrial. 

També cal remarcar l’important descens d’acords de col·laboració de 
Batxillerat, degut a l’acord entre el tutor i el Cap del Departament, per tal de 
poder fer una millor gestió dels mateixos. 

Cal precisar que, per coherència amb la resta de valors de la sèrie, es fan 
servir les dades proporcionades per la Fundació Lacetània, que difereixen 
lleugerament del control intern. 
  Quadre comparatiu  per cursos  

 
TOTAL CONVENIS  07-08  08-09  09-10  10-11  11-12  12-13 13/14 14/15

ADM.I FINANCES           18 21 21 35 31 29 30 35
ADMINISTRACIO DE SIST.INFORMÀTICS EN XARXA   14 20 7 10 21 20 18 11
PROJECTES D'EDIFICACIÓ 10 14 10 21 20 9 8 8
DISSENY FAB.MECANICA  2 2 1 15 4 10 12 14
ELECT.DE VEHICLES  26 29 35 28 28 31 30 29
INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 9 14 9 5 6 7 14 13
GEST.ADMINISTRATIVA   32 34 30 9 43 41 40 52
MANTENIMENT ELECTROMECANIC 10 10 9 11 18 15 21 18
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES AUTOMATIQUES  2 5 4 10 13 9 18 18
MECANITZATS  7 6 14 8 10 12 12 16
PROGR. DE LA PROD.EN FABRICACIÓ MECANICA  6 8 13 5 4 9 5 5
AUTOMATICA I ROBOTICA IND. 16 13 12 9 15 15 12 15
SIST.MICROINFORMATICS I XARXES   14 10 15 11 19 16 22 18
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB 5 15 9
MECATRÒNICA INDUSTRIAL 8

TOTAL CONVENIS FCT 166 186 180 177 232 228 257 269
BATXILLERAT   10 4 24 28 44 60 65 33
PQPI /PFI 11 12 12 10 16 14 15 15
TOTAL 187 202 216 215 292 302 337 317   
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Càrrega de treball 
 Aquest curs s’ha anat fent el seguiment de nombre de convenis fet per cada tutor i 
posant-los en relació amb el nombre d’hores lectives disponibles per dur a terme la 
tasca de FCT, obtenint d’aquesta manera un indicador aproximat de la càrrega de 
treball suportada per cada tutor/a. Un cop acabat el curs s’ha afinat mes el càlcul, 
fent-lo amb el nombre d’alumnes, tot i aplicant la següent fórmula: 
 
 
% de càrrega = [(Nombre d’alumnes que han fet conveni/5) / Nombre d’hores 
lectives)] * 100  
On 5 es el nombre d’alumnes marcat pel Departament d’Ensenyament per cada hora 
lectiva. 
 
Aquest indicador servei d’orientació al propi tutor, al seu Departament i al Cap del 
DRE, i s’ha de ponderar amb altres dades de les tasques fetes pels tutors, com ara les 
exempcions tramitades i el nombre de sol·licituds de treball ateses. 
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CODI 
ESTUDI TUTOR

NOMBRE 
D'ALUMNES 
EN CONVENI A 
01/09/15

HORES 
TUTORIA CÀRREGA NOMBRE DE 

CONVENIS
BORSA DE 
TREBALL EXEMPCIONS

AG10 GEMMA BADIA 19 4 95%
AG1O M. ÀNGELS BOVER 21 3 140% 52 9 3
AGB0 JAUME BARNIOL 15 3 100%
AGB0 JOSEP GONZÁLEZ 12 4 60% 35 8 6
EE10 JOAQUIM PAREJA 16 3 107% 18 5 3
EE30 JOEL GONZALEZ 13 4 65% 13 3 2
EEB0 CARLES ANTEQUERA 14 4 70% 15 11 7
EOB0 RAQUEL MORALES 7 2 70% 8 3 1
FM20 JOAN PONS 14 4 70% 16 2 4
FMB0 JOAN VIDAL 5 2 50% 5 11 5
FMC0 JOAN RIBALTA 12 3 80% 14 7 4
IC10 MARCOS MATEO 18 4 90% 18 0 4
ICAO LLUIS DELGADO 10 2 100% 11 2 0
ICC0 ÀNGEL GONZÁLEZ 10 2 100% 9 2 1
IM10 MIQUEL ORIVE 15 4 75% 18 7 3
TM10 FRANCESC FLORES 25 5 100% 29 7 1
IMCO JORDI MORTE 8 2 80% 8 3 3
PFI RUBEN SALES 14 15
BTX JORDI SUNYER 29 33

234 85,4% 317 80 47   
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Inserció Laboral 

 L’equip de professors d’FP que ha format part del Departament de Relació amb les 
Empreses han passat les enquestes d’ INSERCIÓ LABORAL als alumnes que van 
acabar els estudis l’any 2014, (curs 13-14) seguint les instruccions del Departament 
d’Ensenyament. 
 
Cal fer notar l’alt percentatge d’enquestes que s’han dur a terme per part dels tutors 
(157 sobre 171, 92%). 
 
Aquest curs, per primer cop, els tutors han entrat les dades de les enquestes directament al 
qBid, podent obtenir de formar immediata les estadístiques de cada Cicle. 
 

  Quadre comparatiu  Catalunya – Lacetània (evolució) 
 

INSERCIÓ LABORAL 
14-15 13-14 

    CATALUNYA LACETÀNIA CATALUNYA LACETÀNIA 
Total  45,90% 62,03% 41,46% 50,53% 
CFGM   39,10% 51,81% 33,74% 38,88% 
CFGS   53,29% 73,33% 47,60% 65,85% 

 
Cal destacar l’important diferència d’inserció entre el nostre Institut, 62,03% i la mitjana de Catalunya, 45,90%. Més d’un 16% per sobre. 
 

  Quadre comparatiu  CFGM – CFGS  
 

  CFGS   CFGM 
Estic buscant feina 12 7,59% 6 8,00%   6 7,23% 
Continuo estudiant 48 30,38% 14 18,67%   34 40,96% 
Estudio i treballo 28 17,72% 11 14,67%   17 20,48% 
Estic treballant 70 44,30% 44 58,67%   26 31,33% 

  75 100,00%   83 100,00% 
La teva feina està relacionada amb els estudis de CF que vas realitzar     SI 69 70,41% 40 72,73%   29 67,44% 

NO 29 29,59% 15 27,27%   14 32,56% 
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  Quadre resum inserció graduats curs 13 – 14 (fet a l’abril de 2015)  

CICLE Alumnes que 
Treballen 

Alumnes que 
Treballen i 
estudien 

Continuen 
estudiant 

    Alumnes que van acabar el 
CF al 13-14 

% Inserció 
laboral si %si no % no % Cerquen 

feina Enquestes 
realitzades 

Cercan 
feina 

Gestió Administrativa  -A/B- 6 3 7 18 2 18 50,0% 4 44% 5 56% 11,1% 
Electromecànica de vehicles automòbils 12 5 1 18 0 19 94,4% 11 65% 6 35% 0,0% 
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 2 4 5 14 3 14 42,9% 5 83% 1 17% 21,4% 
Instal·lacions de telecomunicació 2 1 4 8 1 11 37,5% 2 67% 1 33% 12,5% 
Mecanització 2 3 3 8 0 10 62,5% 5 100%   0% 0,0% 
Manteniment electromecànic 1 1 5 7 0 9 28,6% 1 50% 1 50% 0,0% 
Sistemes microinformàtics i xarxes 1 0 9 10 0 10 10,0% 1 100% 0 0% 0,0% 
TOTAL CFGM 26 17 34 83 6 90 51,81%     7,23% 
CFGS                         
Administració i finances 7 6 1 16 2 18 81,3% 7 54% 6 46% 12,5% 
Automatització i robòtica ind. 4 2 6 12 0 12 50,0% 5 83% 1 17% 0,0% 
Programació de la producció en fabricació 
mecànica 8 0 0 8 0 8 100,0% 7 88% 1 13% 0,0% 
Disseny en fabricació mecànica 5 1 2 9 1 9 66,7% 6 100% 0 0% 11,1% 
Projectes d’edificació 4 0 2 6 0 6 66,7% 1 25% 3 75% 0,0% 
Desenvolupament d'aplicacions Web 6 2 1 10 1 13 80,0% 6 75% 2 25% 10,0% 
Administració de sistemes informàtics en la 
xarxa 10 0 2 14 2 15 71,4% 8 80% 2 20% 14,3% 
TOTAL CFGS 44 11 14 75 6 81 73,33%       8,00% 
TOTAL 70 28 48 158 12 171 62,03%         7,6% 
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Enquestes de satisfacció  en  FPCT: 
 

Enquestes de satisfacció dels  alumnes en FCT (ES-5): 
 

La puntuació global supera l’objectiu mínim de l’indicador (I5), que es 
troba al 3,5. Totes les mitjanes han experimentat un ascens respecte del 
curs passat. 
Per cicles formatius, els CCFFGM obtenen les següents valoracions: 
4,52 en la valoració de l’entitat o empresa i 4,47 en la valoració de 
l’institut. En els CCFFGS la valoració de l’entitat o empresa presenta 
un valor de 4,55, mentre que la valoració de l’institut és de 4,53. 
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Respecte a les puntuacions de les diferents qüestions demandades a 
l’enquesta, totes són valorades per sobre del nivell mínim d’acceptació 
dels 3,5 punts. No hi ha cap puntuació per sota de 4. 
Es presenten ordenades de menor a major puntuació, i s’inclouen les 
taules dels 3 últims anys anteriors, per poder fer una comparativa 
aproximada. 
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Com el curs passat, els valors més alts es donen en les valoracions que 
l’alumnat fa de l’entitat o empresa on ha realitzat les pràctiques. El que 
ha rebut més bona val                                                                                                                             
 
Continua essent més alt l’ítem “L'actitud i comportament dels alumnes 
durant l'FPCT”, malgrat que se situa una mica més baix respecte del 
curs passat (4,43). L’ítem amb menor puntuació ha estat “Avaluació i 
seguiment realitzat dels alumnes per part del tutor/a d'FPCT” (4,00). No 
hi ha hagut variacions molt significatives entre els valors per ítem del 
curs passat a aquest. 
A GM hi ha un ítem que no arriba al 4: “El nivell de formació dels 
alumnes del centre“ (3,92). A GS hi ha dos ítems que tampoc no han 
arribat a 4: “Atenció i informació donada per part del centre educatiu “ i 
“Avaluació i seguiment realitzat dels alumnes per part del tutor/a d'FCT 
“, que s’han situat en un 3,96. 
Tant a GM com a GS, l’ítem més ben valorat ha estat “L'actitud i 
comportament dels alumnes durant l'FCT “, amb un 4,46 i 4,43 
respectivament. 
Enguany s’han fet 47 enquestes telefòniques. 
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  CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
EL CENTRE 
 El Centre de Formació Practica (CFP), del qual és titular la Fundació Lacetània, 
neix a mitjans del 2001, de la voluntat d'un conjunt d'institucions i empreses de 
dotar la comarca del Bages d'un centre de formació pràctica de referència 
per al sector del metall. 
 
El consens entre el sector públic i el sector privat ha permès que el CFP sigui 
una realitat. El metall és pioner en aquest tipus de diàleg al Bages. 
  El Centre de Formació Pràctica:  
  

 
 Està compromès amb la formació i el coneixement i ha creat un sistema 

de divulgació tecnològica per afavorir la competitivitat del teixit 
empresarial del sector del metall, a través de la capacitació de les 
persones en les tecnologies més avançades.  
 

 Treballa per a la qualificació dels recursos humans en les tecnologies del 
disseny, la fabricació i la verificació. La tendència en el món de la 
indústria del metall és de canvi ràpid, és per això que la qualificació del 
personal i l'assimilació ràpida de coneixement són i seran en el futur 
temes clau de competitivitat empresarial.  
 

 Treballa des de la moderna tendència a l'enginyeria concurrent, la qual 
coordina les actuals tecnologies de software de disseny i de fabricació, 
el ràpid prototyping, la digitalització 3D, el software de simulació i nous 
enfocaments del disseny, per a una més eficient i competitiva 
industrialització dels components mecànics.  
 

 Col·labora amb l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa 
(EPSEM). 
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        CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 

INSTAL·LACIONS 
 
 
El Centre de Formació Pràctica disposa de 1.000m2, distribuïts en diferents 
espais, els quals estan equipats amb la maquinària disponible per dissenyar, 
mecanitzar i verificar.  
 
Les instal·lacions del Centre de Formació Pràctica queden dividides de la 
següent manera: 
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        CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 

INSTAL·LACIONS 
  La maquinària disponible és: 
 
 

 Centre de mecanitzat de 5 eixos MORISEIKI. Amb CNC FANUC. 
 Centre de mecanitzat 2 i 1/2 eixos KONDIA. Amb CNC FAGOR 8055. 
 Centre de mecanitzat 5 eixos DECKEL MAHO. Amb control HEIDENHAIN. 
 Centre de mecanitzat 3 eixos DART CNC. Amb CNC FANUC. 

                                                                                                                                
 Torn PINACHO. Amb CNC FANUC. 
 Simuladors de CNC FAGOR, FANUC i HEIDENHAIN. 
 Robot MOTOMAN. 
 Plegadora AXIMAQ. 
 Punxonadora FINPOWER. 
 Electroerosió per penetració. ONA. 
 Bancs hidràulica. FESTO. 
 Cèl·lules flexibles FESTO. 
 Tridimensional MITUTOYO 
 Màquina enginyeria inversa. CYCLONE. 
 Braç tridimensional portàtil. ROMER ABSLOTUE ARM. 
 Llicències de CAD/CAM/CAE, SOLIDWORKS, WORK NC, AUTOCAD, 

INVENTOR, MASTERCAM, TEBIS, TOPSOLID, etc. 
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  CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
PROMOTORS I COL·LABORADORS 
 
 Els membres promotors del Centre de Formació Pràctica són els següents:  
 

AJUNTAMENT DE MANRESA 
CAIXA MANRESA 

CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA 
FUNDACIÓ LACETÀNIA 

PATRONAL METAL·LÚRGICA 
PIMEC - PETITA I MITJANA EMPRESA 
DE CATALUNYA 

  Les institucions i empreses col·laboradores del Centre de Formació Pràctica 
són les següents: 
 

AFM, SA 
AUTOMOVILES UTILITARIOS, SA 

COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS 
INDUSTRIALS DE MANRESA 

CONSTRUCCIONES MECANICAS DE 
MANRESA, SL 

CONSTRUCCIONES MECANICAS 
SOLPEY, SL 

DAYCO EUROPE AUTOMOTIVE, SL 
DESEURAS, SA 

DINAMIC LASER, SL 
DISSENY, ESTUDI I MECANITZACIÓ, SL 

ENGRANAJES ESPECIALES, SA 
FONTIME, SL 

FUNDERIA CONDALS, SA 
GEAR SOLUTIONS ES, SL 

GESTAMP 
GETSA, CB 

INDUSTRIA Y CONTROL MONTANER, SL 
INOXFORMA, SL 

INOXTOP, SA 
MAPRO SISTEMAS DE ENSAYO, SA 
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ, SL 
MAQUINARIA PARA EL PULIDO 
AUTOMÁTICO, SA 
MASATS, SA 
MATRIBAGES, SL 
MAXION WHEELS ESPAÑA, SL 
MECANICA VILARÓ, SL 
MOLINS DISTRIBUCIONS TÈCNIQUES, SL 
MÚTUA INTERCOMARCAL 
OLIVA TORRAS, SA 
PIRELLI NEUMÀTICOS, SA 
PRODUCTOS METÁLICOS DEL BAGES, SL 
SINDICATS DEL BAGES (CCOO) 
TALLERES RATERA, SA 
TECNIACERO, SA 
TEKNIA MANRESA, SL 
RIUS CLAPERS, SA 
VILARDELL PURTI, SA 
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 CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
ORGANITZACIÓ INTERNA 

 
Les persones que han estat treballant en el Centre de Formació Pràctica 
durant aquest període són:  
  Direcció: Emma Moreno Puy  

 Àrea de Formació: Jordi  Cuadros Ollé, Ramon Fernández Hierro, Xavier 
Martinez Fitó, Marcel Masnou Andrés, Daniel Montero Ribera, Víctor Orrit 
Moncunill 

  Serveis Complementaris: 
o Àrea de Mecanització:  Xavier Martinez Fitó, Víctor Orrit 

Moncunill. 
o Àrea de Disseny i Metrologia: Jordi  Cuadros Ollé, Marcel Masnou 

Andrés, Daniel Montero Ribera 
 Administració: Patricia Linares Hidalgo 

 
Els membres de la comissió executiva són:   Ajuntament de Manresa: Sílvia Gratacós 

 Cambra de Comerç de Manresa: Ester Hernández 
 Fundació Lacetània:  Jaume Barniol 
 Patronal Metal·lúrgica del Bages: Xavier Perramon (president) i Sergi 

Gonfaus (TEKNIA MANRESA, SL) 
 PIMEC- Catalunya Central: Montse Seubas 
 UPC Manresa: Josep Font Teixidor 
 Comissions Obreres: Lluís Vidal Sixto 
 Assessors: Sebastià Catllà i Vicenç Mauri 
 Centre de Formació Pràctica: Emma Moreno 
 Empreses: 

o INOXFORMA, SL: Jordi Serra 
o MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ, SL: Marc Clotet 
o MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMÁTICO, SA: Josep Pujol 
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CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
FORMACIÓ 
 
 
El Centre de Formació Pràctica ofereix formació especialitzada i qualificada, 
vinculada a les àrees de creació de producte, fabricació mecànica, 
manteniment, automatismes i verificació. 
 
La formació s'organitza en: 
  Formació contínua o de reciclatge: cursos i jornades tècniques dirigits a 

persones en actiu i persones en situació de desocupació. 
  Formació ocupacional: qualificacions professionals per a persones en 

situació d'atur i inserció laboral. 
  Formació específica: cursos i programes formatius dissenyats a mida, 
que responen a necessitats concretes de les empreses. 

 
 Cal destacar que, al gener de 2013, el Centre de Formació Pràctica es va 
donar d’alta a la Fundació Tripartita com a entitat organitzadora per a tramitar 
les comunicacions d’inici i fi de les accions formatives de les empreses davant 
la Fundació Tripartita, gestionant, d’aquesta manera, el crèdit per a la 
formació dels seus treballadors de que disposen les empreses, mitjançant 
l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social. Com sabem, totes les 
empreses que cotitzen per la formació professional disposen d’una quantitat 
(crèdit de formació) per a bonificar la formació que realitzin els seus 
treballadors anualment. Aquest crèdit és una quantitat per a invertir en 
formació, és a dir, un import que li correspon a cada empresa, d’ús lliure en 
formació. Un cop realitzada la formació, la despesa és deduïble mitjançant les 
cotitzacions a la Seguretat Social. 
 
 Així doncs, i d’acord amb la classificació anterior, des del setembre de 2014 al 
juliol de 2015, el Centre de Formació Pràctica ha realitzat els següents cursos: 
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 CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
FORMACIÓ 
 
 

DENOMINACIÓ DURADA (hores) INICI CURS FI CURS ALUMNES 
FABRICACIÓ ASISTIDA PER ORDINADOR 56 19/09/2014 19/12/2014 18  

CNC I FABRICACIÓ MECÀNICA 450 06/10/2014 16/12/2014 14  
BUSINESS ENGLISH. PART 1 2014 22 06/10/2014 22/12/2014 5  

DISSENY 3D PROENGINEER  40 06/10/2014 26/11/2014 1  
SOLDADURA 40 13/10/2014 24/11/2014 17  

MECANITZACIÓ EN MÀQUINA EINA CONVENCIONAL 40 14/10/2014 03/12/2014 14  
CAD-CAM AMB MASTERCAM 32 20/10/2014 15/12/2014 6  

CNC FRESADORA HEIDENHAIN. NIVELL II. 32 22/10/2014 26/11/2014 7  
PREPARADOR/A PROGRAMADOR/A MAQUINA EINA  AMB CNC  1140 27/10/2014 31/07/2015 17  

INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS 20 04/11/2014 19/11/2014 7  
DISSENY 3D AMB SOLIDWORKS. SÒLIDS 30 02/12/2014 19/12/2014 5  

TOLERÀNCIES GEOMÈTRIQUES 8 02/12/2014 02/12/2014 20  
CONTROL NUMERIC HEIDENHAIN I FAGOR. NIVELL I. 70 04/12/2014 19/02/2015 17  

PREPARADOR/A PROGRAMADOR/A DE MÀQUINES EINES AMB CNC 1140 22/12/2014 27/10/2015 16  
BUSINESS ENGLISH. PART 1 2015 22 12/01/2015 23/03/2015 5  

CAM AMB FIKUS 56 19/01/2015 18/02/2015 7  
UTILLATGES 16 10/03/2015 16/04/2015 2  

MUNTATGE I POSADA EN MARXA DE BÉNS D'EQUIP I MAQUINÀRIA INDUSTRIAL 710 09/02/2015 22/07/2015 17  
DISSENY DE PRODUCTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 700 23/02/2015 31/07/2015 16  

BUSINESS ENGLISH. PART 2 2015 22 13/04/2015 22/06/2015 5  
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 CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
FORMACIÓ 
 
 

DENOMINACIÓ DURADA (hores) INICI CURS FI CURS ALUMNES 
DISSENY DE PRODUCTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA 700 13/04/2015 30/10/2015 15  

SOLDADURA 40 27/04/2015 16/06/2015 18  
CNC TORN FANUC NIVELL I 30 28/04/2015 09/06/2015 4  

CAD-CAM AMB MASTERCAM 40 04/05/2015 17/06/2015 15  
INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS 20 11/05/2015 03/06/2015 20  
DISSENY 3D CATIA SOLIDS 32 25/05/2015 17/06/2015 13  
DISSENY 3D CATIA SOLIDS 32 26/05/2015 03/07/2015 7  

METROLOGIA TRIDIMENSIONAL 16 26/05/2015 18/06/2015 13  
INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS 9 01/06/2015 15/06/2015 20  
CNC TORN FANUC NIVELL II 30 12/06/2015 24/07/2015 6  

DISSENY 3D CATIA SUPERFICIES 24 22/06/2015 09/07/2015 14  
AUTOMATS PROGRAMBLES. GENERAL 30 30/06/2015 30/07/2015 12  

SOLDADURA 40 01/07/2015 14/07/2015 15  
CAD-CAM AMB TEBIS 40 06/07/2015 10/09/215 10  

ELECTRICITAT PER MECANICS 20 08/07/2015 29/07/2015 6  
DISSENY 3D CATIA AVANÇAT 32 13/07/2015 29/07/2015 12  
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         CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT FORMATIVA 
 
Evolució del nombre de cursos. Curs 2001/2002 – 2014/2015. 

 
Evolució del nombre d’hores. Curs 2001/2002 – 2014/2015.                   
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            CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT FORMATIVA 

 
Evolució del nombre d’alumnes. Curs 2001/2002 – 2014/2015. 
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CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
SERVEIS COMPLEMENTARIS A LA FORMACIÓ 
 
DIVULGACIÓ TECNOLÒGICA   Relació amb l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa 

(EPSEM de la UPC). 
 Col·laboració amb el CTM.  

  SUPORT TÈCNIC A LES EMPRESES 
  Assessorament en CAD/CAM/CAE. 

  Diagnòstic del sistema de mecanitzat i propostes de millora.   Oferim les nostres instal·lacions i equipament com a banc de proves en 
processos innovadors, en fabricacions especials o en realització de 
prototips.  
  Donem suport en el llançament de nous productes tecnològics.    Oferim la realització de digitalitzacions (enginyeria inversa).    Oferim la realització de verificacions amb màquina de mesura 
tridimensional. 
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 CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 

ALTRES DADES D’INTERÈS 
 El Centre de Formació Pràctica ha mecanitzat 

peces per a un cotxe de competició 100% elèctric 
 

• Col·laboració amb el projecte UPC ecoRacing, format per enginyers i estudiants 
d’enginyeria per desenvolupar noves tecnologies en l’àmbit de l’automoció sostenible 

• El nou vehicle ecoRZ ha participat en diverses competicions internacionals aquesta 
temporada 2015 

 
El Centre de Formació Pràctica ha mecanitzat diferents peces del nou cotxe ecoRZ, un vehicle 
de competició completament elèctric dissenyat i desenvolupat per UPC ecoRacing, una 
associació d’investigació tecnològica formada per enginyers i estudiants d’enginyeria industrial 
que té per objectiu desenvolupar noves tecnologies en l’àmbit de l’automoció sostenible. El 
disseny d’aquest vehicle va guanyar el primer premi a la competició Formula SAE Italy l’agost 
del 2014 i actualment es troba en fase de construcció per poder participar en diferents 
competicions internacionals durant la temporada 2015. 
 
La iniciativa és fruit d’un acord de col·laboració entre el Centre de Formació Pràctica, referent 
en formació i desenvolupament tecnològic per a la indústria del Bages, i UPC ecoRacing. La 
mecanització, a més, s’ha fet  a càrrec dels alumnes dels cursos de formació ocupacional que 
es fan al CFP, de manera que han pogut posar en pràctica els coneixements adquirits en un 
projecte real i totalment innovador. 
 
Per a més informació: www.ecoracing.es  
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 CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
ALTRES DADES D’INTERÈS 
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 CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
ALTRES DADES D’INTERÈS 

 
EL CFP MECANITZA PECES PER A LES PRIMERES UNITATS DE BRINCO, LA NOVA 
BICICLETA ELÈCTRICA DE BULTACO 
 
09/02/2015. El Centre de Formació Pràctica és un dels proveïdors de Bultaco en 
el procés de fabricació de la nova bicicleta elèctrica Brinco, un model a mig 
camí entre la moto i la bicicleta de muntanya i de la qual es farà una 
producció inicial de 150 unitats. El coneixement i la tecnologia de què disposa 
el CFP per a la mecanització de peces per a la indústria de l’automoció l’han 
fet rebre aquest encàrrec, en el qual també participen altres tallers de la 
comarca, així com alumnes dels cursos de formació que s’imparteixen al 
centre.  
Aquesta primera tirada de Bultaco Brinco s’ha esgotat en pocs mesos a través 
d’internet, superant totes les expectatives i obligant a la companyia a revisar 
les previsions de producció anual del model. 
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 CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
ALTRES DADES D’INTERÈS 

 
EL CFP ORGANITZA UNA JORNADA SOBRE LA FABRICACIÓ VIRTUAL DE 
COMPONENTS METÀL·LICS DE XAPA I TUB  
 
19/02/2015. Les empreses del metall del Bages van acollir amb interès la 
jornada sobre fabricació virtual de components metàl·lics de xapa i tub, que 
va tenir lloc a les instal·lacions del Centre de Formació Pràctica al Palau Firal.  

 
Hi van prendre part un nombre important d’empreses que van poder conèixer 
les darreres tendències pel que fa a fabricació virtual. També es va parlar dels 
beneficis que ofereix la simulació de processos d’estampació i embutició amb 
PAM-STAMP.  

La jornada la van organitzar 
conjuntament el Centre de 
Formació Pràctica, referent en 
formació i assessorament per al 
sector del metall de la comarca, i 
l’empresa ESI Group, 
especialitzada en el 
desenvolupament de software 

per a realitzar prototips i tests virtuals. 
 

L'AJUNTAMENT DE MANRESA LIDERA UN PROJECTE PER INCENTIVAR LA 
FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ QUALIFICADA INDUSTRIAL AL BAGES 

10/06/2015. L’Ajuntament de Manresa ha signat un conveni per posar en 
marxa el projecte Ocupació al Bages Industrial, un pla de desenvolupament 
local amb finançament públic-privat per a l’impuls de la indústria metal·lúrgica 
i/o auxiliar d’automoció en la comarca del Bages. El projecte compta amb la 
col·laboració de diversos ajuntaments, entitats empresarials i centres de 
formació de la comarca, i amb el finançament de la Diputació de Barcelona.  
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 CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
ALTRES DADES D’INTERÈS 
  

La presentació del projecte i la signatura del conveni es va fer a les 
instal·lacions del Centre de Formació Pràctica, Durant l’acte de presentació, 
Marc Castells (vicepresident segon de la Diputació de Barcelona) va valorar la 
importància d’aquest projecte per impulsar “els serveis de qualitat que dóna la 
industria del territori”  i el paper de la Diputació de Barcelona “en abocar 
benzina i recursos per treballar conjuntament amb les institucions privades i els 
ajuntaments a l’hora de donar resposta a les inquietuds dels sectors industrials”.  

Valentí Junyent va posar en valor del treball que desenvolupa al Centre de 
Formació Pràctica que “potser no l’hem sabut vendre com caldria, però que 
és molt determinant a l’hora de fer una formació adequada a les necessitats 
de les empreses del territori”. L’alcalde va remarcat novament els avantatges 
d’un projecte que “reforça la col·laboració entre entitats públiques i privades” 
i va afegir la necessitat de “valorar com cal el personal tècnic que treballa en 
aquests projectes”. 
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CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
ALTRES DADES D’INTERÈS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comas, Perramon i Casals es van felicitar de poder tirar endavant aquest 
conveni d'un projecte que permet dotar a les empreses de personal amb una 
formació qualificada, per ajudar al teixit industrial a avançar en la seva 
competitivitat i internacionalització i amb voluntat que el projecte Ocupació al 
Bages Industrial sigui un primer pas que tingui continuïtat en el futur.   

El programa s’adreça a persones desocupades que volen desenvolupar la 
seva trajectòria professional en l’àmbit industrial, i a empreses del sector 
industrial amb almenys un centre de treball a la comarca del Bages. 
El projecte Ocupació al Bages Industrial es basa en tres eixos d’actuació: 
qualificació professional, millora de la competitivitat empresarial i concertació 
institucional. 

El primer, les accions de formació, persegueix la formació d'alta qualitat en les 
àrees més demandades per les empreses del sector. La qualificació laboral es 
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realitza seguint el model dual, mitjançant el qual l’adquisició de coneixements 
passarà per la integració de l’alumne en la dinàmica de l’empresa. 

El segon eix del projecte es recolza en la millora de la competitivitat 
empresarial mitjançant les següents accions: 

* Recerca de personal qualificat i adequat a les necessitats de les empreses 
del sector, amb la creació d’una borsa de treball específica del sector 
industrial de la metal·lúrgica per agilitzar i flexibilitzar la intermediació laboral. 

* Promoció de la recerca i la innovació donant suport a la realització de 
mestratges industrials de R+D. 

El tercer pilar consisteix en la concertació institucional, cercant la participació 
del màxim nombre de representants institucionals, territorials i sectorials, per 
treballar per un objectiu comú.   

Aquesta formació s’impartirà a partir del setembre del 2015. 
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 CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA. FUNDACIÓ LACETÀNIA. 
ALTRES DADES D’INTERÈS 

 EL CFP FA UN TALLER PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES INDUSTRIALS DEL TERRITORI 
17/06/2015. Sota el títol de “Els 4 pilars de la competitivitat”, permetrà als 
responsables d’empreses avaluar la competitivitat de les seves plantes 
productives i conèixer algunes de les metodologies i tècniques més avançades 
per millorar-la.  

Aquesta és la primera acció fruit de la col·laboració entre el Centre de 
Formació Pràctica i Aurea Productiva, una empresa especialitzada en 
formació i assessorament a empreses industrials. Amb el suport d’Aurea 
Productiva, el CFP fa un pas endavant en la seva oferta formativa per a la 
indústria del territori entrant en el terreny de la gestió d’operacions i oferint una 
nova línia de cursos de formació clarament enfocats a una millora de la 
productivitat i de l’organització i el lideratge dins de l’empresa. 
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 APORTACIONS ECONÒMIQUES  
 
 BEQUES ALUMNES  

IES GUILLEM CATÀ   12.790,00 
IES QUERCUS    762,38 
IES LLOBREGAT   0 
IES LLUÍS DE PEGUERA  0 
IES LACETÀNIA 
IES PIUS FONT I QUER  

70.984,79 
0 

ESCOLA D’ART DE MANRESA 
IES CASTELLET 

0 
 

 
TOTAL 

          
            84.537,17 

        
SUBVENCIONS ALS INSTITUTS  

Institut LACETÀNIA 
 

 
Cursos de reciclatge 1.305,00 
Explotació 
 

5.168,41 
Institut GUILLEM CATÀ  
Cursos de reciclatge                                                                        

  
         
 

Explotació 1.139,58 
 
Institut QUERCUS  

 

Cursos de reciclatge 
Explotació 
 

 
58,16 

Institut LLOBREGAT  
 

Explotació 
 

0 
Institut LLUÍS DE PEGUERA  

 
Explotació 0 
  
Institut PIUS FONT I QUER  

 
Explotació 0 
  
Institut CASTELLET  

 
Explotació 0 
ESCOLA D’ART DE MANRESA 
 
Explotació 

 
 
 
 

0 
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APORTACIONS ECONÒMIQUES REBUDES 
 
Les aportacions econòmiques compromeses per les diferents institucions, que 
s'aplicaran al finançament dels projectes de modernització presentats pels Instituts 
Quercus, Guillem Catà, Lacetània, Llobregat.   

Cambra de Comerç i Indústria de Manresa 0 
Patronal Metal.lúrgica del Bages 915.22 
Comissions Obreres 465.37 
Consell Comarcal del Bages 1845,95 
Ajuntament de Manresa 1845.95 
UPC 
Pimec 
Fapaes 

0 
0 

465.37 
   RESULTATS DE L'EXERCICI 

 Els resultats de l'exercici comptable de la Fundació LACETÀNIA del període 01-09-14 
al 31-08-15 han estat de –27.091,30 Euros.  
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 Recull de premsa 
 

de la Fundació Lacetània i  
el Centre de Formació Pràctica 
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ECONOMIA

OPINIÓ

Jordi Franch

mb la globalització, les
fronteres territorials
dels Estats i les sobira-

nies nacionals han deixat de
tenir el caràcter sagrat d'altres
èpoques. El resultat del refe-
rèndum escocès, després d'un
procés modèlic que demostra
la qualitat institucional i la tra-
dició democràtica del Regne
Unit, tot un exemple a seguir,
és probablement satisfactori
tant per al govern de Wes-
tminster a Londres com per al
de Holyrood a Edimburg. Da-
vid Cameron evita passar a la
història com el premierque va
desmembrar el Regne Unit i
l'hàbil Alex Salmond aconse-
gueix més autonomia per a Es-
còcia amb la transferència de
competències fiscals. Des de
Brussel·les, tots els processos
secessionistes es miren amb
molta desconfiança i recel. És

normal si considerem que la
UE és un club d'Estats que no
volen competència sobrevin-
guda. Però la UE, allunyant fal-
ses complaences, hauria de ser
conscient dels greus perills
que amenacen el projecte eu-
ropeu i la supervivència de
l'euro. Els riscos s'acumulen
amb la manca de creixement i
el pes del deute. Alemanya pa-
teix la desacceleració de la
Xina, alhora que la crisi d'U-
craïna genera moltes incerte-
ses a l'est de la UE. França, Ità-
lia i Espanya perden competi-
tivitat i incrementen vertigino-
sament el deute públic (,
 i  del PIB, respecti-
vament). Si ara hi hagués elec-
cions a França, Marine Le Pen
s'instal·laria al palau de l'Elisi,
amb el seu discurs contrari a la
unitat europea i a favor de re-
cuperar el franc. Mentre l'opo-
sició entre el BCE i el Bundes-
tag no para de créixer, més del
 de la població alemanya
està en contra de l'euro. En un

món interdependent, una so-
lució a la crisi del projecte eu-
ropeu passaria per la secessió i
fragmentació política, amb
una disminució de la càrrega
fiscal i un augment de la inte-
gració econòmica.  

A

ELS PERILLS DEL
PROJECTE EUROPA

Professor de la FUB

Escocès partidari del no

ROBERT PERRY/EFE

El CFP busca empreses que
vulguin formar joves en atur

El Centre de Formació Pràctica
busca empreses industrials del Ba-
ges que estiguin disposades a im-
plicar-se en la formació de joves en
situació d’atur. El CFP vol participar
al programa pilot «Aprenent i tre-
ballant», impulsat pel Servei d’O-
cupació de Catalunya, que ofereix als
joves simultanejar la formació amb
una feina remunerada durant tres
anys. L’objectiu és aconseguir la in-
serció laboral d’aquests joves, a la ve-
gada que les empreses poden dis-

posar d’un perfil professional que
s’ajusti a les seves necessitats. L’iti-
nerari formatiu que proposa el CFP
és un curs de Mecanització per ar-
rencament de ferritja, de  hores,
que permetrà als participants obte-
nir un certificat de Professionalitat de
nivell . Mentre duri la formació, els
joves treballaran de manera remu-
nerada a les empreses que s’hagin
acollit a aquest programa. Perquè el
projecte es pugui fer, el CFP neces-
sita tenir la col·laboració d’un mínim
de  empreses de la comarca.

REDACCIÓ | MANRESA

Sant Vicenç de Castellet reuneix
la segona Taula de Diàleg

L’ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet serà l’escenari dilluns a la
tarda de la reunió de la a Taula de
Diàleg que convoca les empreses
dels polígons d’activitat econò-
mica del municipi. S’hi abordaran
els beneficis de l’associacionisme
als polígons industrials. La jorna-
da tindrà la intervenció del direc-

tor general de la Unió de Polí-
gons Industrials de Catalunya,
Francesc Ribera, i de la gerent de
l’Associació Empresaris de Bufal-
vent de Manresa, Montse Am-
brós. Hi intervindran també l’al-
calde, Joan Torres; el regidor de
Promoció Econòmica, Samuel Ca-
bot; i el president de Pimec Cata-
lunya Central, Esteve Pintó.

REDACCIÓ | MANRESA

Madrid
IBEX 35

+10,90 (+0,10%)
11.001,90

Madrid
GENERAL

+1,04 (+0,09%)
1.122,35

València

+0,86 (+0,07%)
1.319,58

Barcelona

+0,30 (+0,03%)
933,24

Bilbao

+1,45 (+0,08%)
1.825,52

Latibex

-32,80 (-1,35%)
2.389,90

Euro Stoxx
50 P. VALORS

+6,44 (+0,20%)
3.277,81

Nova York
DOW JONES (*)

+35,39 (+0,20%)
17.301,38

Londres
FTSE 100

+18,63 (+0,27%)
6.837,92

Tòquio
NIKKEI

+253,60 (+1,58%)
16.321,17

Frankfurt
DAX

+1,13 (+0,01%)
9.799,26

La Borsa espanyola, que va arribar a pujar en la
sessió més de l’1,5% després de guanyar el no
a la independència d'Escòcia, es va desinflar al
final de la jornada i va tancar amb una lleu re-
valoració del 0,10%, per sobre dels 11.000
punts, nivell que va perdre aquest 8 de setem-
bre passat.

El mercat es va veure afectat per l'alta volatilitat
que produeix el que es coneix com la «Quàdruple
hora bruixa», quan vencen futurs i opcions men-
suals i trimestrals, segons van explicar els analis-
tes. Això va provocar que al final de la sessió, en
què la prima de risc va baixar a 116 punts bàsics,
el principal selectiu espanyol, l'Ibex 35, guanyés
10,90 punts, un lleu un 0,10%, fins als 11.001,90

punts, de manera que en la setmana guanya el
1,04%, i el 10,94% en l'acumulat de l'any.

Després de diverses setmanes d'incertesa, que
han portat els mercats a moure en terreny nega-
tiu, la victòria del «No» a Escòcia va provocar en
l'obertura de la sessió un important alça a la Bor-
sa espanyola, que pujava l’1,5% , per sobre dels
11.000 punts. Fins i tot, va arribar a superar el mà-
xim anual intradia. També el mercat de deute cele-
brava la notícia, i la prima de risc espanyola arri-
bava a tocar un mínim de 106 punts bàsics. L'eu-
fòria de l'obertura es va anar moderant al llarg del
matí, com a conseqüència de la «Quàdruple hora
bruixa», fet que va provocar més volatilitat.

Malgrat això, la borsa espanyola mantenia una

alça de més del 0,5% a mitja sessió, cosa a la qual
ajudava l'obertura en positiu de Wall Street, que
dijous va acabar amb dos nous màxims històrics
de dos dels seus principals indicadors, el Dow Jo-
nes d'Industrials i el selectiu S & P 500. A l'altre
costat de l'Atlàntic, les mirades estaven posades
en el debut del gegant xinès Alibaba, que va co-
mençar a cotitzar amb una alça del 36,3%.

Malgrat això, els guanys de l'obertura es van
moderar al tancament de la sessió, en la qual al-
gunes borses europees van arribar a tancar en ne-
gatiu. Va ser el cas de la Borsa de Milà, que va per-
dre el 0,74%, i la de París, el 0,08%, mentre que
Frankfurt va pujar un lleu 0,01% i Londres, el
0,27%. Telefónica va pujar el 0,90%; Repsol, el
0,76%; Iberdrola, el 0,66%, mentre que Santan-
der va perdre el 0,26%; BBVA, el 0,38%; i Inditex,
el 0,48%.

L’Íbex tanca pràcticament pla

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 3.810 0.00 7.150 3.810
B. BILBAINAS 6.800 0.00 7.450 6.500
CARTERA REA 2.100 0.00 2.100 1.450
CEVASA 131.850 0.00 149.000 106.946
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 32.500 + 0.93 35.530 22.225
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.510 + 1.58 4.918 4.098
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.550 0.00 1.940 0.550
IN.M.BARCINO 1.340 0.00 1.580 1.340
INVERFIATC 0.250 0.00 0.500 0.210
LIBERTAS 7 2.350 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 10.000
MOLINS 7.500 0.00 8.047 7.142
U.EUROPEA I. 3.900 0.00 6.030 2.850
URBAR 0.620 0.00 0.950 0.540

Abengoa B 4,277 -0,44 4,434 4,260 43.080.750 4,730 1,394
Abertis 15,925 -0,66 16,355 15,925 75.605.484 17,280 12,729
Acciona 62,010 0,36 62,970 61,950 20.850.596 67,780 38,165
ACS 31,925 1,03 32,535 31,770 41.234.389 33,791 20,953
Amadeus 28,820 0,28 29,220 28,745 54.875.576 32,088 24,683
ArcelorMittal 11,580 -0,56 11,770 11,510 16.518.753 13,256 9,794
Banco Popular 5,020 -1,65 5,214 5,012 98.487.519 5,937 3,714
Banco Sabadell 2,484 0,32 2,525 2,465 61.518.663 2,713 1,710
Bankia 1,534 0,13 1,550 1,522 63.255.213 1,627 0,780
Bankinter 6,854 -0,77 7,090 6,854 84.521.396 7,090 3,783
BBVA 9,720 -0,38 9,905 9,720423.578.574 9,905 7,804
BME 31,030 -0,06 31,795 31,030 13.658.956 35,733 20,877
Caixabank 4,924 0,57 4,999 4,860113.620.127 4,999 2,933
Dia 6,106 -0,26 6,230 6,106 16.793.192 6,937 5,571
Enagas 25,300 0,16 25,745 25,300 37.736.540 26,200 16,624
FCC 14,950 -0,17 15,345 14,840 15.006.647 21,920 13,000
Ferrovial 15,685 0,26 15,980 15,685 38.988.889 16,200 12,473
Gamesa 8,951 -0,58 9,206 8,880 50.036.160 9,920 5,848

Gas Natural 23,560 0,13 24,045 23,560 44.045.535 24,445 14,033
Grifols 33,120 0,36 33,530 33,100 36.953.637 42,530 28,108
IAG 4,851 1,49 4,900 4,830 36.181.126 5,569 3,830
Iberdrola 5,616 0,66 5,694 5,603164.455.066 5,769 4,116
Inditex 22,590 -0,48 23,150 22,590151.644.198 23,929 19,984
Indra 11,505 -0,17 11,745 11,425 10.332.859 14,656 10,212
Jazztel 12,765 -0,31 12,820 12,750127.986.478 12,840 7,210
Mapfre 2,873 0,07 2,923 2,870 20.731.827 3,372 2,449
Mediaset 9,823 1,83 9,849 9,728 24.839.039 9,996 7,281
OHL 28,235 -0,09 28,790 28,100 11.362.754 34,215 24,570
REC 66,330 -0,17 67,770 66,310 39.033.735 67,770 39,519
Repsol 19,165 0,76 19,385 19,060112.479.810 19,675 15,697
Sacyr 4,430 0,68 4,530 4,402 27.370.089 5,389 3,060
Santander 7,750 -0,26 7,914 7,750590.144.539 7,960 5,345
T Reunidas 42,390 -0,67 43,320 42,380 14.094.301 45,851 32,446
Telefónica 12,265 0,90 12,420 12,230342.420.039 12,935 10,482
Viscofan 44,135 2,38 44,390 43,180 16.002.381 44,390 35,622

IBEX 35
TÍTOL TANCAM      DIF. (%)      MÀXIM             MÍNIM               VOLUM                 MÀX. 12M      MÍN. 12M TÍTOL TANCAM      DIF. (%)      MÀXIM             MÍNIM               VOLUM                 MÀX. 12M      MÍN. 12M Els més contractats

Santander 7,770 7,750 -0,26 590.144.539

BBVA 9,757 9,720 -0,38 423.578.574

Telefónica 12,155 12,265 +0,90 342.420.039

Iberdrola 5,579 5,616 +0,66 164.455.066

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Viscofan 43,110 44,135 +2,38 16.002.381

Mediaset 9,646 9,823 +1,83 24.839.039

IAG 4,780 4,851 +1,49 36.181.126

ACS 31,600 31,925 +1,03 41.234.389

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

B. Popular 5,104 5,020 -1,65 98.487.519

Bankinter 6,907 6,854 -0,77 84.521.396

T Reunidas 42,675 42,390 -0,67 14.094.301

Abertis 16,030 15,925 -0,66 75.605.484

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,284
0,787

1,207
139,833

Mibor 0,469
Euríbor 0,469

IRS 0,580
IRPH Conjunt Entitats 3,021

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Euros/unça
Or Madrid Manufact. Inv. euro/kg

949,61
34.190

945,50

34.050

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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comunicacio@catpress.cat - 22/09/2014 07:55 - 178.23.208.155
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Gaià acull un campament per
afavorir l’emprenedoria a la natura

El municipi bagenc de Gaià re-
uneix al llarg de tota aquesta set-
mana i fins el proper  d’octubre
un grup de vint emprenedors en el
marc d’un campament interna-
cional. Hi ha emprenedors dels Es-
tats Units, Holanda, Itàlia, Suè-
cia, Filipines, Índia, Líban i Dina-
marca que s’allotgen en un esta-
bliment rural. L’objectiu d’aquest
campament és afavorir l’empre-
nedoria en contacte amb la natu-
ra, segons explica en un comuni-

cat Workaway, que és l’empresa or-
ganitzadora de la trobada. Es trac-
ta d’una companyia danesa que ja
ha organitzat diverses activitats
d’aquest tipus al seu país i que ara
ha decidit portar a terme a Cata-
lunya, on preveu organitzar-ne
de noves al llarg del propers me-
sos. Al campament, les jornades de
treball estan organitzades en for-
ma de reunions, networking i pràc-
tiques de retroalimentació social
per tal que els participants inter-
actuïn ells i generin sinergies.

REDACCIÓ | MANRESA

Els participants en la trobada de Gaià

ARXIU PARTICULAR

Un total de  aturats s’estan for-
mant, des d’aquesta setmana, al
Centre de Formació Pràctica de
Manresa en el sector del metall. En
el marc d’un programa experi-
mental de formació dual, fruit de
la col·laboració entre l’Ajuntament
de Manresa, la Diputació de Bar-
celona i la Patronal Metal·lúrgica,
es farà una part de la formació al
mateix CFP i al Lacetània i final-
ment es farà un aprenentatge a les
empreses del sector metal·lúrgic. 

La regidora de promoció eco-
nòmica de l’Ajuntament de Man-
resa, Sílvia Gratacós, destacava
ahir en la presentació del progra-
ma formatiu, que amb aquesta
acció es «reforça la figura de l’a-
prenent» i que a més per als par-
ticipants presenta «un alt grau de
possiblitats d’inserció laboral».

Per la seva banda, el president
de la patronal, Xavier Perramon,
remarcava la «importància» d’a-
quest programa perquè el sector
metal·lúrgic «exigeix un alt nivell
formatiu i d’especialització» i així,

va dir, s’aconsegueix que al Bages
«hi hagi un planer ben preparat».
El curs que ara es porta a terme s’a-
llargarà quatre mesos i es treballarà
sobretot en el camp del control nu-
mèric. 

ROGER | MANRESA

El CFP forma 14 aturats en 
el sector del metall que faran
aprenentatge a les empreses

Al llarg de 4 mesos els joves es formaran a les aules i a les indústries

Perramon i Gratacós amb els alumnes del curs, ahir

ROGER JUNYENT

Madrid
IBEX 35

-215,00 (-2,02%)
10.430,70

Madrid
GENERAL

-21,83 (-2,01%)
1.064,35

València

-25,07 (-1,96%)
1.252,32

Barcelona

-17,84 (-1,98%)
883,86

Bilbao

-33,90 (-1,92%)
1.732,67

Latibex

+8,80 (+0,38%)
2.350,60

Euro Stoxx
50 P. VALORS

-55,58 (-1,77%)
3.083,09

Nova York
DOW JONES (*)

-133,92 (-0,79%)
16.857,99

Londres
FTSE 100

-68,07 (-1,04%)
6.495,58

Tòquio
NIKKEI

-107,12 (-0,67%)
15.783,83

Frankfurt
DAX

-123,30 (-1,34%)
9.086,21

L’Íbex 35 va perdre ahir el 2,02% al tancament
de mercat i va liderar les caigudes generalitza-
des entre les principals places d’Europa davant
l’amenaça de l’Ebola després del primer cas apa-
regut a Espanya. El selectiu va cedir fins als
10.430 punts, amb només dos valors en positiu.

FCC (+ 0,03%) i Arcelor Mittal (+ 0,14%) van ser
els únics valors que van esquivar les pèrdues. Aben-
goa i IAG es van desplomar més del 6%, seguits de
Gamesa, que va perdre més del 5%. Santander i
BBVA van retrocedir més del 2%. Al tancament,
també van destacar les caigudes protagonitzades
per Acciona (-3,9%), OHL (-3,8%) i Sacyr (-3,7%).
Entre les principals places europees les pèrdues
van superar l’1% a Londres, París, Frankfurt i Milà.

L’euro, per la seva banda, lluitava per reforçar
posicions respecte al dòlar i la moneda única s’in-
tercanviava al tancament de sessió per 1,2630 bit-
llets verds. Al mercat del deute públic, la prima de
risc espanyola es desmarcava de l’efecte de l’Ebo-
la i queia fins als 123,8 punts bàsics.

«La crisi de l‘Ebola ha castigat els sectors rela-
cionats amb el turisme. Aquests valors, tot i no te-
nir un gran pes en els índexs europeus, han conta-
giat més pessimisme sobre els actius espanyols,
atesa la més gran exposició de l’economia espan-
yola al turisme», explicava l’analista d’IG Daniel Pin-
garrón.

Pingarrón va matisar que la crisi de l’Ebola no va
ser l’única «clau de la sessió», ja que va afirmar que

si aquesta notícia s’hagués conegut divendres pas-
sat, amb les borses pujant amb força, probable-
ment no hauria tingut un impacte «tan apreciable».

D’altra banda, el Tresor Públic va col·locar 5.000
milions d’euros en un nou bo a cinc anys lligat a la
inflació europea, mitjançant la tècnica de la sindi-
cació bancària, segons va informar el ministeri d'E-
conomia i Competitivitat.

La nova referència a un termini de cinc anys té
venciment a 30 de novembre del 2019 i un cupó del
0,55%. La rendibilitat real de l’emissió va ser del
0,248%, 13,8 punts bàsics inferior a la del bo ita-
lià comparable, i la demanda va superar la xifra dels
11.270 milions d’euros.

El Tresor va emetre per primera vegada un bo lli-
gat a la inflació al maig d'aquest any, quan va col·lo-
car 5.000 milions en una obligació a 10 anys, amb
venciment el 30 de novembre del 2024.

L’Í bex lidera les caigudes a Europa

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 3.810 0.00 7.150 3.810
B. BILBAINAS 6.800 0.00 7.450 6.500
CARTERA REA 2.070 0.00 2.100 1.450
CEVASA 131.850 0.00 149.000 106.946
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 32.200 -0.92 35.530 22.456
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 4.230 -1.63 4.918 4.098
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.550 0.00 1.940 0.550
IN.M.BARCINO 1.340 0.00 1.580 1.340
INVERFIATC 0.270 0.00 0.500 0.210
LIBERTAS 7 2.350 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 10.000
MOLINS 7.500 0.00 8.047 7.142
U.EUROPEA I. 3.250 0.00 4.000 2.850
URBAR 0.620 0.00 0.950 0.540

Abengoa B 3,489 -6,89 3,730 3,262 68.860.545 4,730 1,394
Abertis 14,970 -2,54 15,310 14,970 19.777.799 17,280 13,690
Acciona 53,190 -3,99 55,240 53,100 16.275.496 67,780 38,165
ACS 29,755 -2,75 30,480 29,680 28.881.990 33,791 20,953
Amadeus 27,780 -2,29 28,390 27,735 41.922.262 32,088 24,683
ArcelorMittal 10,275 0,15 10,395 10,190 13.642.535 13,256 10,100
Banco Popular 4,770 -1,63 4,833 4,750 57.298.106 5,923 3,705
Banco Sabadell 2,300 -2,17 2,348 2,292 35.135.811 2,713 1,710
Bankia 1,420 -2,47 1,456 1,420 36.697.499 1,627 0,872
Bankinter 6,675 -2,46 6,843 6,658 29.168.590 7,090 4,146
BBVA 9,213 -2,06 9,388 9,195235.223.492 9,823 7,874
BME 29,920 -1,58 30,305 29,860 7.845.322 35,733 22,408
Caixabank 4,603 -2,75 4,733 4,598 55.981.019 4,999 3,236
Dia 5,379 -0,99 5,420 5,347 19.096.295 6,937 5,277
Enagas 25,035 -1,80 25,470 25,010 35.624.430 26,200 16,624
FCC 14,835 -0,03 14,985 14,560 9.829.406 21,920 13,000
Ferrovial 15,135 -1,72 15,370 15,065 31.567.193 16,200 12,588
Gamesa 7,753 -5,10 8,186 7,707 46.606.524 9,920 6,389

Gas Natural 22,600 -0,55 22,655 22,340 34.909.795 24,445 14,905
Grifols 31,135 -2,63 31,825 31,000 22.326.261 42,530 28,108
IAG 4,410 -6,57 4,706 4,388 47.225.715 5,569 3,830
Iberdrola 5,496 -1,12 5,551 5,482135.622.927 5,769 4,124
Inditex 21,345 -1,97 21,750 21,325 76.081.481 23,929 19,984
Indra 10,440 -2,70 10,700 10,440 7.684.734 14,656 10,212
Jazztel 12,770 -0,16 12,810 12,770 50.070.158 12,860 7,210
Mapfre 2,725 -1,05 2,750 2,721 23.422.121 3,372 2,513
Mediaset 9,647 -3,44 9,950 9,620 13.485.265 10,095 7,281
OHL 25,395 -3,86 26,335 25,395 11.127.133 34,215 24,570
REC 65,070 -1,62 65,990 65,070 36.598.155 68,880 42,163
Repsol 18,115 -1,15 18,315 18,050100.758.825 19,675 15,697
Sacyr 3,995 -3,73 4,139 3,983 30.382.844 5,389 3,060
Santander 7,271 -2,43 7,416 7,270360.590.253 7,960 5,648
T Reunidas 39,135 -1,71 39,790 38,910 11.632.632 45,851 32,658
Telefónica 11,945 -1,20 12,090 11,920180.712.511 12,935 10,482
Viscofan 42,540 -0,44 42,800 42,065 7.193.060 44,635 35,622

IBEX 35
TÍTOL TANCAM     DIF. (%)      MÀXIM               MÍNIM VOLUM        MÀX. 12M          MÍN. 12M TÍTOL TANCAM     DIF. (%)      MÀXIM               MÍNIM VOLUM        MÀX. 12M          MÍN. 12M Els més contractats

Santander 7,452 7,271 -2,43 360.590.253

BBVA 9,407 9,213 -2,06 235.223.492

Telefónica 12,090 11,945 -1,20 180.712.511

Iberdrola 5,558 5,496 -1,12 135.622.927

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

ArcelorMittal 10,260 10,275 +0,15 13.642.535

FCC 14,840 14,835 -0,03 9.829.406

Jazztel 12,790 12,770 -0,16 50.070.158

Viscofan 42,730 42,540 -0,44 7.193.060

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Abengoa "B" 3,747 3,489 -6,89 68.860.545

IAG 4,720 4,410 -6,57 47.225.715

Gamesa 8,170 7,753 -5,10 46.606.524

Acciona 55,400 53,190 -3,99 16.275.496

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,266
0,787

1,212
136,945

Mibor 0,362
Euríbor 0,362

IRS 0,488
IRPH Conjunt Entitats 3,021

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Euros/unça
Or Madrid Manufact. Inv. euro/kg

951,56
34.260

954,86

34.380

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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Esteve Pintó, president de PIMEC Manresa, en la visita a una empresa

CESC

PAÍS EN EXPANSIÓ EMPRESARIAL.

La PIMEC Catalunya Central 
rep una delegació iraniana

Els iranians van ser a les instal.lacions de Catalana de Perforacions

El Centre de Formació Pràctica selecciona 
alumnes per fer formació ocupacional   

El contingut dels cursos respòn a les necessitats de les empreses

 El Centre de Formació Pràc-
tica selecciona alumnes per a dos 
cursos de formació ocupacional 
que començaran aquest mes de fe-
brer. Es tracta d’un curs de mun-
tatge i posada en marxa de béns 
d’equip i maquinària industrial, 
de 690 hores i que permetrà obte-
nir un certificat de professionalitat 
de nivell 2; i d’un altre curs de dis-
seny de productes de fabricació me-
cànica, també de 690 hores, i que 
permetrà accedir a un certificat de 
professionalitat de nivell 3. En els 
dos casos es combina la formació 
teòrica i pràctica a les instal·lacions 
del CFP amb una estada de pràcti-
ques en empreses de la comarca.
Els dos cursos són totalment sub-
vencionats i s’adrecen principal-
ment a persones en situació d’atur, 

tot i que també poden accedir-hi 
persones ocupades que vulguin 
millorar la seva qualificació pro-
fessional. Els alumnes caldrà que 
prèviament superin una prova de 
nivell, per la qual cosa les perso-
nes interessades s’han de posar en 
contacte el més aviat possible amb 
el Centre de Formació Pràctica al 

Manresa

telèfon 93 875 72 79 o bé al correu 
electrònic cfp@cfp.cat. 
El contingut dels cursos s’ha disse-
nyat atenent a les necessitats actu-
als de les empreses industrials del 
Bages. El Centre de Formació Pràc-
tica és especialista en la formació 
de professionals per al sector de la 
indústria. 

La Diputació presenta 
el Projecte ‘Ocupació a la 
indústria local’

Acció debat a Manresa 
sobre el tipus de 
finançament alternatiu

Més de 12.000 consultes al web d’Acció

 La Diputació de Barcelona 
ha presentat a Manresa el projec-
te ‘Ocupació a la indústria local’, 
davant d’una quarantena d’alcal-
des, regidors i personal tècnic dels 
Serveis Locals d’Ocupació de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages i el Ber-
guedà.
Amb aquest projecte, la Diputació 
de Barcelona ha apostat per pro-
moure l’ocupació de qualitat en la 
indústria local dels territoris bar-
celonins. 
Concretament, els projectes locals 
que participin a la convocatòria, 
dotada amb dos milions d’euros, 
han de dirigir les accions a millorar 
l’ocupabilitat i la inserció laboral de 
persones aturades, preferentment 
de més de 45 anys, de menys de 34 
i de llarga durada. 

 L’agència de la Generalitat Ac-
ció ha celebrat a Manresa la sessió 
“Finançament alternatiu” dirigida 
a Pimes i emprenedors. Uns 50 pro-
fessionals van participar en aquest 
esdeveniment que va tenir lloc al 
Palau Firal. 
En aquesta jornada es va parlar del 
repte que significa per a les empre-
ses el mix de finançament per a les 
PIMES i sobretot aconseguir-ho a 
través dels canals habituals. En 
aquest debat es va parlar també 
de d’altres formes de finançament 
que cal conèixer i considerar per tal 
d’obtenir liquiditat. 
En aquesta trobada es van donar 
detalls de l’equity crowdfunding, 
els business angels, els fons de ca-
pital risc o l’invoice trading. Des 
d’ACCIÓ es va presentar també el 
Catàleg de Finançament Alterna-
tiu, editat el passat setembre, que 

La idea és que les persones incloses 
en el projecte rebin formació, per 
tal de poder assolir un lloc de tre-
ball més especialitzat i lluny de la 
precarietat. I és que des de la Dipu-
tació confien que la indústria sigui 
clau per sortir de la crisi. 
Per aconseguir-ho, és molt impor-
tant que el teixit empresarial s’im-
pliqui amb el món local. 
En aquest sentit, el diputat de Pro-
moció Econòmica i Ocupació, Joan 
Roca, ha destacat la importància 
de la col·laboració públicoprivada.
Cada territori tindrà llibertat de 
decisió dels sectors a incloure en 
el projecte. 
En el cas de Manresa, l’alcalde ha 
fet especial èmfasi en el sector au-
tomobilístic i el del metall. Entre les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Ano-
ia, el Bages i el Berguedà, hi ha pre-
vist l’aprovació d’una dotzena de 
projectes.  

recull tots aquests instruments i 
que ja ha despertat un gran inte-
rès amb més de 12.000 consultes 
al web. 
La consultora INNIO, de la seva 
banda, va explicar casos pràctics 
de micropimes que han rebut fi-
nançament en les fases llavor i 
d’arrencada. 
La plataforma de crowdlending 
LoanBook Capital va explicar el 
funcionament d’aquesta eina de 
finançament directe d’inversors a 
pimes, sense intermediaris, i dona-
rà exemples d’empreses que ja han 
utilitzat aquest sistema amb èxit. 

En el marc de l’acord entre PI-
MEC i la Cambra de Comerç de Te-
heran per enfortir els vincles entre 
les dues regions i cooperar més es-
tretament en la millora de les rela-
cions econòmiques, tecnològiques 
i culturals, una delegació irania-
na ha visitat la Catalunya Central 
acompanyada de membres de la 
Comissió Internacional de la pa-
tronal. 
La representació de l’Iran ha fet un 
recorregut per les instal·lacions de 
l’empresa Catalana de Perforaci-
ons, regentada per Esteve Pintó, 
president de PIMEC Catalunya 
Central. L’objectiu ha estat acos-
tar la realitat de les empreses cata-
lanes a l’Iran, la segona economia 
de l’Orient Mitjà. 
En aquest sentit, Esteve Pintó ha 
encoratjat l’empresariat de la Ca-
talunya Central a “augmentar els 

intercanvis bilaterals amb aquest 
país. Esperem que la millora de 
l’entorn polític i l’atractiu de l’eco-
nomia iraniana permetin establir 
molts més vincles econòmics entre 
Catalunya i la República Islàmica 
de l’Iran”.
La República Islàmica de l’Iran es-

tà experimentant un creixement 
molt positiu gràcies al sector d’hi-
drocarburs i a una forta indústria. 
La millora de les relacions i de l’en-
torn polític ha derivat en un histò-
ric reglament del Consell Europeu 
pel qual aquestes sancions queden 
substancialment aixecades. 

Manresa

Manresa
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Bona acollida del taller de fabricació
virtual de components metàl·lics

Taller de fabricació virtual de components metàl·lics. Foto: CFP

Les empreses del metall del Bages van acollir amb interès la jornada sobre fabricació virtual de
components metàl·lics de xapa i tub, que va tenir lloc ahir a les instal·lacions del Centre de
Formació Pràctica al Palau Firal. Hi van prendre part un nombre important d'empreses que van
poder conèixer les darreres tendències pel que fa a fabricació virtual. També es va parlar dels
beneficis que ofereix la simulació de processos d'estampació i embutició amb PAM-STAMP.

La jornada la van organitzar conjuntament el Centre de Formació Pràctica, referent en formació i
assessorament per al sector del metall de la comarca, i l'empresa ESI Group, especialitzada en
el desenvolupament de software per a realitzar prototips i tests virtuals.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/49641/bona/acollida/taller/fabricacio/virtual/components/metallics
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El fabricant alemany Audi
seguirà utilitzant la factoria de
Seat a Martorell per produir
nous models, va assegurar ahir
el responsable de la companyia
per al Desenvolupament Tècnic
del Grup, Ulrich Hackenberg.

Audi
L’INFORMELA XIFRAL’EMPRESA

Marcadors
SEGUIRÀ PRODUINT A

LA FÀBRICA DE
MARTORELL 

Espanya manté el 49è lloc
(de 178)  en l'índex mundial de
Llibertat Econòmica 2015, si bé
ha millorat la seva puntuació
gràcies a l'impuls en llibertat
d'inversió, llibertat monetària i
despesa pública.

49
ESPANYA ES MANTÉ

EN LLIBERTAT
ECONÒMICA

Les dones directives encara
guanyen el 17,5 % menys que
els homes que ocupen el
mateix càrrec. Amb tot, la
presència de les directives ha
augmentat el 2 %, segons un
informe d’EADA i el grup ICSA

Directives

GUANYEN EL 17,5%
MENYS QUE ELS

DIRECTIUS 

La Caixa i el Ministeri d’Indús-
tria, Energia i Turisme convoquen
la novena edició dels Premis Em-
prenedorXXI, que ofereix .
euros en premis en metàl·lic per a
empreses innovadores i amb un
potencial de creixement elevat.
Als guanyadors també se’ls con-
vida a estades de formació i net-
working en alguns dels principals
pols d’innovació del món. Els pre-
mis tenen com a objectiu identi-
ficar, reconèixer i acompanyar les
empreses innovadores de crea-
ció recent amb més potencial de
creixement d’Espanya. Aquells
emprenedors que desitgin pre-
sentar les seves iniciatives tenen 
fins al  d’abril per enviar la seva
candidatura exclusivament online,
a la pàgina web www.emprende-
dorXXI.es. La novetat principal
de la convocatòria del  és la
creació d’una nova categoria, di-
rigida a startups innovadores del
sector agroalimentari.

REDACCIÓ | MANRESA

Oberta la
convocatòria de
la novena edició
dels Premis
EmprenedorXXI

El president de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, inaugurarà
el proper  de març la  Fira de
Sant Josep de Mollerussa, certa-
men que obre enguany amb una
ocupació del   del Recinte Fi-
ral amb . m de superfície
neta ocupada, i  expositors di-
rectes, dels quals  corresponen
als Pavellons Firals, destinats a
complements per a l’agricultura i
la ramaderia, alimentació i multi-
sectorial;  al Saló de l’Automòbil,
al Recinte Piscines, i  al Recin-
te Exterior, on s’ubica la maqui-
nària agrícola i complements per
a l’agricultura i la ramaderia i on
també hi haurà el Saló del Tractor.

Pel que fa a la procedència de
les firmes participants, el  són
de Catalunya, el  de la resta de
l’Estat espanyol i el   d’estran-
gers.

REDACCIÓ | MANRESA

Artur Mas
inaugurarà la
143a Fira de
Sant Josep de
Mollerussa

La Fundació Lacetània entrega-
rà aquest dijous els seus premis als
millors treballs fets per alumnes de
batxillerat i cicles formatius dels
centres que formen part de la
Fundació. A l’acte, que tindrà lloc
a partir de les  de la tarda al saló
rosa de l’Institut Lacetània, es re-
coneixeran un total de  projectes,
 de cicles formatius de grau mit-

jà,  de cicles formatius de grau su-
perior, i  de batxillerat.

La indústria dels videojocs és el
tema del treball guanyador de ci-
cles de grau mitjà. El seu autor,
Oriac Bonvehí, de l’Escola d’Art de
Manresa, ha desenvolupat la iden-
titat corporativa d’una empresa de
videojocs fictícia a partir de l’anà-
lisi de les principals empreses del
sector. El guanyador en la catego-

ria de cicles de grau superior ha es-
tat Daniel Vital, del Lacetània, per
un treball centrat en la creació
d’una màquina portàtil desbobi-
nadora i bobinadora de bobines de
cel·lulosa. El primer premi en la ca-
tegoria de batxillerat, per la seva
banda, ha estat per un projecte ar-
tístic que ha servit per reflexionar
sobre la possibilitat de treure l’art
dels museus i portar-lo als espais

públics, a càrrec de Martí Cam-
pabadal, del Pius Font i Quer.

A més, han estat guardonats
en les diferents categories Ferran
Jaumandreu (Lacetània), Víctor
Moreno (Lacetània), Sergi Tor (La-
cetània), Anna Soler, Albert Pas-
cual, Cristina Comallonga i Mar-
ta Castellò (Guillem Catà), Laura
Santamaria (Lacetània) i Raquel
Horta (Gerbert d’Aurillac).

REDACCIÓ | MANRESA

La Fundació Lacetània lliura els premis als
millors treballs d’alumnes de batxillerat i cicles

El fons de capital risc L Capital,
el braç inversor de Louis Vuitton
Moet Hennesy (LVMH), és una de
les  societats més ben posiciona-
des per adquirir fins a un terç del
capital de l’empresa manresana de
joieria Tous. Segons publicava ahir
El Confidencial, aquest fons in-
versor seria un dels finalistes de la
subhasta encarregada per Tous a
mitjan any passat al banc d’inver-
sió Morgan Stanley per adquirir
una participació minoritària de
la societat.

L Capital seria la que hauria
presentat la millor oferta per com-
prar fins al  de Tous, el conjunt
de la qual ha estat valorada en un
màxim de  milions d’euros.

Segons explica la publicació,
un altre dels fons que hauria apos-
tat per adquirir una participació a
Tous seria el nord-americà Bain
Capital (fundada entre d’altres pel
candidat republicà a la presidèn-
cia dels EUA, Mitt Romney), que,
segons cita El Confidencial, fa no-
més dos anys ja hauria estat a
punt de comprar un paquet ma-
joritari de l’empresa manresana,
tot i que, a darrera hora, discre-
pàncies internes en el si de la fa-
mília Tous haurien avortat l’ope-
ració. Segons fonts del sector, la in-
tenció de Tous amb la venda d’u-
na part de la societat seria profes-
sionalitzar l’accionariat i consoli-
dar el seu projecte d’expansió in-
ternacional. L Capital, que en els

últims temps ha mostrat interès
per companyies estatals com Bim-
ba y Lola, va sortir recentment de
l’empresa espanyola Pepe Jeans, de
la qual controlava prop del ,
una porció que ha estat traspas-
sada (per una important plusvàlua
que es valora superior als cin-
quanta milions d’euros) al fons
libanès M. LVMH també ha sor-
tit del capital de Textil Lonia, amb
la venda del seu  a Puig. 

Tous va tancar el  amb un
resultat brut d’explotació de prop
de  milions d’euros i el preu del

 del seu capital podria establir-
se prop dels  milions d’euros. El
grup va tancar l’exercici amb una
facturació de  milions d’eu-
ros, el , més que l’any anterior,
amb una xifra de negoci de  mi-
lions d’euros. La xarxa de botigu-
es de Tous està integrada per 
establiments en una trentena llar-
ga de països d’arreu del món, que
abasten els cinc continents. 

Els fons interessats en l’operació
valoren especialment de la marca
de l’osset la seva capacitat de pe-
netració en nous mercats, tant a

Europa com a Àsia i a Amèrica. El
mes de desembre passat, Tous ja
va firmar amb el grup Parkson un
acord per tornar a intentar la seva
entrada al mercat xinès. Amb tot,
el principal mercat de Tous conti-
nua sent l’espanyol, seguit de Mè-
xic.

Tot i elevar el seu ritme de crei-
xement en els últims exercicis, les
xifres actuals de Tous queden
lluny del pla estratègic que preve-
ia l’empresa abans de la crisi, i que
proposava assolir una facturació de
. milions d’euros.

REDACCIÓ | MANRESA

Louis Vuitton podria entrar al capital
de Tous i adquirir un terç de la societat

La marca líder del luxe es posiciona per adquirir una participació minoritària de l’empresa manresana

Botiga de la joieria Tous al carrer Guimerà de Manresa

MIREIA ARSO

EL FUTUR DE LA MARCA DE L’OSSET A mitjan any passat, Tous va encarregar a Morgan Stanley que explorés
la possibilitat de vendre un terç de l’empresa per professionalitzar l’accionariat i consolidar l’expansió
internacional. L Capital, propietària de Louis Vuitton, seria avui el fons més interessat a tancar l’operació

comunicacio@catpress.cat - 11/03/2015 07:58 - 178.23.208.155
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Optimisme pel futur en el lliurament
dels premis de Lacetània
Famílies, professors, autoritats i empresaris van omplir dijous al vespre el saló
rosa de l'Institut Lacetània

Acte de lliurament dels premis Lacetània. Foto: Lacetània

Els elogis i les paraules d'ànim per a les noves generacions de joves van marcar l'acte de
lliurament dels premis de la Fundació Lacetània, que va tenir lloc dijous al vespre al saló rosa de
l'Institut Lacetània. L'acte va servir per reconèixer la bona feina feta per alumnes de batxillerat,
cicles formatius de grau mitjà, i cicles formatius de grau superior, que van ser premiats pels seus
treballs. Famílies i professors, però també representants d'empreses del territori i autoritats, com
l'alcalde de Manresa, el president de la Fundació Lacetània i de Cambra de Comerç o el director dels
serveis territorials del departament d'Ensenyament, van acompanyar els alumnes guardonats en
aquesta nova edició dels premis.

L'optimisme va centrar bona part dels parlaments, en què es va destacar l'esforç i la bona feina
feta per tots aquests joves. El president de la Cambra, Pere Casals, va afirmar que en matèria
d'educació "al Bages s'estan fent bé les coses, i això és molt important de cara a la recuperació
econòmica". Tant ell com Josep Ramírez, director dels serveis territorials a la Catalunya Central
del departament d'Ensenyament, van destacar l'apropament que hi ha hagut els darrers anys
entre el món educatiu i l'empresarial. Ramírez va anunciar l'ampliació de l'oferta d'FP dual a la
comarca i va animar els joves a "continuar estudiant, ja que el camí és llarg", va dir. L'alcalde de
Manresa va cloure els parlaments del que va qualificar d'un acte important per a la ciutat, que
apel·la a l'autoestima i a tenir una visió positiva del futur. Junyent va afirmar que "si el futur de la
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ciutat està a mans d'aquestes generacions, hem de ser optimistes".

Els tres guanyadors del primer premi de cada categoria van fer una breu exposició del seu treball.
Oriac Bonvehí, guanyador del primer premi en la categoria de cicles formatius de grau mitjà pel
desenvolupament de la identitat corporativa d'una empresa de videojocs, va explicar la seva
atracció pels videojocs ja des de petit, l'interès per tal que aquest producte esdevingui una eina no
només d'oci sinó també educativa, i l'esforç que li va suposar definir el logotip de la nova empresa.
Daniel Vital, guanyador en la categoria de cicles formatius de grau mitjà, va explicar com havia
projectat i dissenyat una màquina portàtil desbobinadora i bobinadora de bobines de cel·lulosa. Va
argumentar que la idea va sorgir d'una necessitat real que tenen els hospitals que treballen amb
bobines de format industrial i que el coneixement d'aquesta necessitat el va portar a  projectar un
dispositiu que reduís el temps invertit en desbobinar i tornar a bobinar. Per últim, Martí
Campabadal va exposar el seu projecte d'escultura per a l'exterior de l'institut Pius Font i Quer,
fruit del seu interès per l'art i per apropar-lo al gran públic.

L'acte va finalitzar amb la interpretació d'una peça musical a càrrec d'un grup d'alumnes del
Conservatori de Música de Manresa.

Tots els guardons

Els treballs premiats en la categoria de cicles formatius de grau mitjà són:

- 1r premi. AO Games. Autor: Oriac Bonvehí. Tutora: Anna Martí. Escola d'Art de Manresa
- 2n premi. FJO-Projectes Informàtics. Autor: Ferran Jaumandreu. Tutor: Marcos Mateo. Institut
Lacetània
- 3r premi. Raspberry PI Mediacenter & Servidor web. Autor: Víctor Moreno. Tutor: Marcos Mateo.
Institut Lacetània

Els treballs premiats en la categoria de cicles formatius de grau superior són:

- 1r premi. Màquina portàtil desbobinadora i bobinadora de bobines de cel·lulosa. Autor: Daniel
Vital. Tutor: Jordi Brunet. Institut Lacetània
- 2n premi. Team manager. Autors: Sergi Tor i Bernat Cortina. Tutor: Xavier Cardona. Institut
Lacetània
- 3r premi. Macbús ludobús. Autors: Anna Soler, Albert Pascual, Cristina Comallonga i Marta
Castellò. Tutora: Rosa Rincón. Institu Guillem Catà

Els treballs premiats en la categoria de batxillerat són:

- 1r premi. Projecte d'una escultura per a l'institut. Autor: Martí Campabadal. Tutor: Josep Morral.
Institut Pius Font i Quer
- 2n premi. El Poal: L'última gran zona agrícola de Manresa. Autora: Laura Santamaria. Tutora:
Carme Botifoll. Institut Lacetània
- 3r premi. Camps electromagnètics en línies elèctriques d'alta tensió. Autora: Raquel Horta. Tutor:
Manel Sánchez. Institut Gerbert d'Aurillac
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L’institut Lacetània de Manresa
va acollir ahir l’acte de lliurament
dels premis Fundació Lacetània als
millors treballs fets per alumnes de
batxillerat i cicles formatius dels
centres que formen part d’aquest
ens. En total, van ser guardonats 
projectes,  de cicles formatius de
grau mitjà,  de cicles formatius de
grau superior, i  de batxillerat.  

Els premiats d’enguany han es-

tat Oriac Bonvehí (Escola d’Art de
Manresa), Daniel Vital (Institut
Lacetània),Martí Campabadal
(Institut Pius Font i Quer), Ferran 
Jaumandreu (Lacetània), Víctor 
Moreno (Lacetània), Sergi Tor (La-
cetània), Anna Soler, Albert Pas-
cual, Cristina Comallonga i Mar-
ta Castellò (Institut Guillem Catà),
Laura Santamaria (Lacetània) i
Raquel Horta (Institut Gerbert
d’Aurillac de Sant Fruitós).

REDACCIÓ | MANRESA

Nou treballs són premiats als
Lacetània per a alumnes de
batxillerat i cicles formatius

Després de  anys de presència
al Regne Unit, Banc Sabadell ha
decidit fer un pas més en la seva
aposta per aquest mercat i llançar
una oferta, de moment preliminar,
per adquirir la totalitat de TSB, el
setè banc del país, filial de Lloyds
Banking Group.

El Sabadell va desembarcar al
Regne Unit l'any  a través d'u-
na sucursal operativa a Londres,
una de les principals places fi-
nanceres del món. El Regne Unit
va ser el primer mercat forà on es
va establir el Sabadell, que a través
de l'oficina londinenca ha cen-
trat la seva activitat en la gestió de
les relacions comercials entre
aquest país i Espanya, per la qual
cosa la seva base de clients està for-
mada per empreses britàniques
que tenen una estreta relació amb
Espanya i per companyies espa-
nyoles amb filials al Regne Unit.

La compra de TSB permetria al

Sabadell d’avançar en la seva es-
tratègia d'internacionalització, fins
ara molt focalitzada als EUA, con-
vertir-se en uns dels principals
operadors financers del país, i as-
sumir el control d'una entitat que
consta de . treballadors, 
sucursals i , milions de clients.

TSB es defineix com un banc
minorista i de proximitat, per la 
qual cosa treballa principalment
amb clients particulars i pimes. El
grup que presideix Josep Oliu va
confirmar ahir que ha presentat
una proposta preliminar per fer-se
amb la totalitat del capital social de
TSB, entitat que valora en uns
. milions de lliures (. mi-
lions d'euros). El Sabadell creu
que, sota la seva propietat, TSB po-
dria accelerar el seu creixement en
banca minorista i impulsar la seva
presència en el sector de la petita
i mitjana empresa, en la qual ell té
una àmplia experiència.

Banc Sabadell, una de les enti-

tats estatals que van superar amb
nota els test d'estrès del Banc Cen-
tral Europeu (BCE), consta d’una
plantilla de més de . treba-
lladors i una xarxa de . ofici-
nes, segons dades de tancament
del , any en el qual va obtenir
un benefici net de , milions
d'euros, el   més que l'any an-
terior, gràcies a la millora dels
marges.

L'entitat preveu finançar la pos-
sible compra del britànic TSB de
manera que tingui un impacte
neutre en termes de capital per al
grup. També espera que l'operació
sigui «àmpliament neutral» pel
que fa als beneficis a curt termini,
i que millori els seus resultats a mit-
jà termini.

A la resta d'Europa, Banc Saba-
dell també està present a França,
on està establert en una oficina a
París des de l’any  i consta d’u-
na agència a la localitat frontere-
ra d’Hendaia.

EFE | LONDRES

El Sabadell s'interessa per
comprar el banc britànic TSB

Guanyadors dels Fundació Lacetània, ahir, durant l’acte de lliurament

CATPRESS

El banc vol fer-se fort a Londres després de 37 anys de presència al país

Madrid
IBEX 35

-10,00 (-0,09%)
11.011,80

Madrid
GENERAL

-0,55 (-0,05%)
1.118,56

València

-3,06 (-0,22%)
1.398,80

Barcelona

-2,18 (-0,23%)
930,08

Bilbao

-1,37 (-0,08%)
1.801,23

Latibex

+2,50 (+0,15%)
1.652,20

Euro Stoxx
50 P. VALORS

-8,22 (-0,23%)
3.641,32

Nova York
DOW JONES (*)

+178,53 (+1,01%)
17.813,92

Londres
FTSE 100

+39,56 (+0,59%)
6.761,07

Tòquio
NIKKEI

+267,59 (+1,43%)
18.991,11

Frankfurt
DAX

-6,60 (-0,06%)
11.799,30

La borsa espanyola va tancar ahir a la baixa, amb
una caiguda del 0,09%, que, no obstant això, li
va permetre mantenir els 11.000 punts, en una
jornada en què es va veure arrossegada pel Banc
Sabadell i en què els inversors van seguir pen-
dents de Grècia.

Amb la prima de risc a 90 punts bàsics, afavo-
rida un dia més per un nou mínim històric del bo
a deu anys, el principal selectiu espanyol, l'Ibex 35,
va perdre 10 punts, el 0,09%, fins a 11.011,80
punts, amb la qual cosa els guanys anuals es re-
dueixen al 7,12%.

A la resta d'Europa, les principals places van tan-
car amb resultats mixtos, a l'espera de saber avui
les conclusions de la reunió entre el president de

la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el pri-
mer ministre de Grècia, Alexis Tsipras, per abor-
dar el programa d'ajuda hel·lè. En concret, la Bor-
sa de París va perdre el 0,21%; Milà, el 0,11%;
Frankfurt, el 0,06%, mentre que Londres es va ano-
tar guanys del 0,59%.

Després de l'alça de l'1,10% recollida el dia
abans, la borsa espanyola va començar la sessió
d'ahir amb guanys, al contrari que les seves ho-
mòlogues europees, que seguien una tendència
més aviat a la baixa. La borsa espanyola es va veu-
re afavorida per la positiva subhasta que va dur a
terme el Tresor espanyol, que va col·locar 4.519
milions d'euros en deute i rebaixar al mínim his-
tòric de l'1% l'interès exigit pel bo a deu anys.

Un èxit que no va evitar que al migdia la borsa
espanyola canviés de tendència i cotitzés en ne-
gatiu arrossegada pel Banc Sabadell, que després
d'anunciar el seu interès pel banc anglès TSB, el
setè banc del país i filial de Lloyds Banking Group,
es va desplomar en Borsa més del 7%. Després de
l'obertura a l'alça de Wall Street gràcies a una dada
d'ocupació millor del que s'esperava, la borsa es-
panyola va tornar a terreny positiu.

No obstant això, al tancament de la sessió, en
què es va conèixer que els preus de consum van
caure l’1,1% el febrer, dues dècimes menys, el mer-
cat espanyol va tornar a canviar de tendència i va
acabar caient un lleu 0,09%.

D'entre els grans valors de l'Ibex 35; Iberdrola
va perdre el 0,70%; Repsol, el 0,21%; Inditex, el
0,09%; Telefónica, el 0,08%, mentre que Santan-
der va pujar el 0,50%; i BBVA, el 0,71%.

L’Íbex 35 tanca amb una lleugera caiguda

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 3.810 0.00 3.810 3.810
B. BILBAINAS 6.020 0.00 7.178 6.020
CARTERA REA 1.950 0.00 2.120 1.450
CEVASA 110.000 0.00 147.000 97.200
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 36.500 0.00 37.300 26.978
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 5.660 + 0.71 5.680 4.088
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.500 0.00 1.940 0.500
IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.580 1.200
INVERFIATC 0.300 -6.25 0.360 0.210
LIBERTAS 7 2.350 0.00 2.350 1.000
LIWE ESP. 11.000 0.00 11.000 10.000
MOLINS 9.100 0.00 11.000 7.066
U.EUROPEA I. 2.370 0.00 3.900 2.110
URBAR 0.440 0.00 0.620 0.430

Abengoa B 3,106 -0,80 3,164 3,062 24.067.949 4,730 0,900
Abertis 16,255 -0,43 16,500 16,255 45.262.883 18,050 13,447
Acciona 69,450 -0,03 70,350 69,250 8.853.439 71,500 47,145
ACS 32,455 -0,61 32,835 32,315 23.337.820 34,400 24,599
Amadeus 37,790 -0,58 38,220 37,710 49.303.180 38,420 24,984
ArcelorMittal 9,763 -0,64 9,900 9,757 9.062.580 12,020 7,757
Banco Popular 4,069 0,22 4,124 4,028 77.929.384 5,898 3,525
Banco Sabadell 2,321 -6,64 2,493 2,196345.741.644 2,713 1,958
Bankia 1,355 -0,37 1,367 1,350 46.908.304 1,568 1,068
Bankinter 6,928 0,33 6,968 6,880 25.744.957 7,437 4,978
BBVA 9,085 0,71 9,115 9,003265.870.338 9,725 7,210
BME 38,735 -0,93 39,150 38,635 5.707.361 39,950 26,750
Caixabank 4,171 0,94 4,187 4,128 55.825.292 4,891 3,674
Dia 6,891 0,67 7,000 6,847 30.948.954 7,100 4,479
Enagas 26,175 -0,72 26,650 26,140 34.862.849 28,550 19,654
Endesa 17,800 -1,03 18,070 17,725 33.562.901 18,195 12,320
FCC 11,045 -1,16 11,235 11,020 12.534.741 13,551 9,094
Ferrovial 18,905 -0,87 19,180 18,890 29.423.976 19,330 13,608

Gamesa 11,150 -0,84 11,360 11,135 18.311.645 11,360 6,442
Gas Natural 20,810 -1,02 21,135 20,720 32.196.265 23,951 17,811
Grifols 37,445 1,30 37,500 36,930 30.739.217 42,224 27,709
IAG 8,016 1,02 8,048 7,870 39.718.918 8,202 3,850
Iberdrola 5,945 -0,70 5,994 5,945349.198.976 6,240 4,527
Inditex 27,625 -0,09 27,890 27,590 72.460.429 28,560 19,082
Indra 9,780 0,56 9,835 9,602 16.655.266 14,656 7,460
Jazztel 12,455 -0,20 12,495 12,450 21.695.824 12,860 8,561
Mapfre 3,128 0,16 3,138 3,103 33.134.395 3,192 2,349
Mediaset 11,495 1,95 11,555 11,290 24.742.463 11,555 7,281
OHL 20,070 -2,38 20,590 20,010 27.323.490 34,215 17,335
REC 72,250 -0,51 72,960 72,050 27.618.140 78,780 55,010
Repsol 16,605 -0,21 16,780 16,580 98.529.252 19,113 14,255
Sacyr 4,023 -1,11 4,088 4,010 16.173.769 5,389 2,659
Santander 6,440 0,50 6,485 6,381349.680.350 7,618 5,649
T Reunidas 38,800 2,71 39,140 37,780 20.795.691 44,975 32,713
Telefónica 13,280 -0,08 13,325 13,220151.635.014 14,000 10,191

IBEX 35
TÍTOL TANCAM      DIF. (%)     MÀXIM              MÍNIM              VOLUM                 MÀX. 12M       MÍN. 12M TÍTOL TANCAM      DIF. (%)     MÀXIM              MÍNIM              VOLUM                 MÀX. 12M       MÍN. 12M Els més contractats

Santander 6,408 6,440 +0,50 349.680.350

Iberdrola 5,987 5,945 -0,70 349.198.976

Banco Sabadell 2,486 2,321 -6,64 345.741.644

BBVA 9,021 9,085 +0,71 265.870.338

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

T Reunidas 37,775 38,800 +2,71 20.795.691

Mediaset 11,275 11,495 +1,95 24.742.463

Grifols 36,965 37,445 +1,30 30.739.217

IAG 7,935 8,016 +1,02 39.718.918

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Banco Sabadell 2,486 2,321 -6,64 345.741.644

OHL 20,560 20,070 -2,38 27.323.490

FCC 11,175 11,045 -1,16 12.534.741

Sacyr 4,068 4,023 -1,11 16.173.769

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,061
0,714

1,067
128,775

Mibor 0,255
Euríbor 0,255

IRS 0,302
IRPH Conjunt Entitats 2,436

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1158,750
15,640

1161,250

15,680

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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Mariné estrena les Jornades
Cientificotecnològiques

Abel Mariné durant la conferència a l'Institut Lacetània. Foto: Lacetània

Les Jornades Cientificotecnològiques de l'institut Lacetània van quedar oficialment inaugurades
dilluns al vespre, amb l'acte que va tenir lloc a l'Aula 2000 de l'institut i que va reunir membres de
la comunitat educativa i empreses que van ser reconegudes per la seva col·laboració en la
formació dels alumnes. El catedràtic Abel Mariné, gran expert en temes alimentaris, va ser
l'encarregat de pronunciar la conferència inaugural d'unes jornades que porten per títol
'L'alimentació al segle XXI' i que durant tota aquesta setmana serviran per apropar els alumnes
d'ESO, batxillerat i cicles formatius del centre a diferents aspectes relacionats amb l'alimentació.

La sessió inaugural de les jornades va comptar amb l'assistència d'autoritats com la directora
general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Teresa Pijoan; el president de la Cambra de
Comerç de Manresa i de la Fundació Lacetània, Pere Casals; el cap del departament de Relacions
Escola-Empresa del Departament d'Ensenyament, José M. Férez; i la regidora de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Manresa, Sílvia Gratacòs. En l'acte es van reconeixer les empreses
S. Gol, Compact Habit, Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, Gear Solutions,
Deporvillage, Tous i Tesi Industrial Europa per la seva col·laboració amb la Fundació Lacetània
acollint alumnes en pràctiques. El president de la Fundació, Pere Casals, va destacar la importància
dels períodes de pràctiques que permeten als alumnes conèixer el món de l'empresa mentre encara
estan estudiant. Pel que fa a les Jornades, Casals va destacar el rigor que ha permès que
enguany arribin a la 29ena edició, i la presència al territori d'agents destacats en el tema de
l'alimentació, com és el cas de la Fundació Alicia, centre tecnològic de referència.

'Són segurs els aliments que mengem?' va ser el tema de la conferència inaugural, a càrrec del
catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona,
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investigador i divulgador de temes alimentaris. Mariné va oferir una classe magistral sobre
alimentació en què va dominar el sentit comú, apostant per una alimentació variada i assenyalant
que mai s'ha gaudit de tanta seguretat alimentària com en l'actualitat. 
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El Centre de Formació Pràctica
(CFP) de Manresa serà l’encarre-
gat de mecanitzar diferents peces
del nou cotxe ecoRZ, un vehicle de
competició completament elèctric
dissenyat i desenvolupat per UPC
ecoRacing, una associació d’in-
vestigació tecnològica formada
per enginyers i estudiants d’engi-
nyeria industrial que té per ob-
jectiu desenvolupar noves tecno-
logies en l’àmbit de l’automoció
sostenible.

El disseny d’aquest vehicle va
guanyar el primer premi a la com-
petició Formula SAE Italy l’agost
del  i actualment es troba en
fase de construcció per poder par-
ticipar en diferents competicions

internacionals durant la tempo-
rada .

Segons el CFP, la iniciativa és
fruit d’un acord de col·laboració
entre el Centre de Formació Pràc-
tica i UPC ecoRacing. La meca-
nització, a més, serà a càrrec dels
alumnes dels cursos de formació
ocupacional que es fan al CFP.

UPC ecoRacing va ser respon-
sable, l’any , de la construcció
del primer cotxe híbrid de com-
petició dissenyat i fabricat a Es-
panya. Amb aquest monoplaça, l’e-
quip va ser escollit per participar
a la Formula Student de Silversto-
ne i va obtenir la vuitena posició en
la categoria d’energies renova-
bles. Des de llavors, s’ha treballat
per millorar-lo fent-ne noves ver-
sions i ha continuat obtenint gu-
ardons en diferents competicions
internacionals. L’ecoRZ suposa la
continuació d’aquest projecte i
l’aprofundiment en l’aplicació de
les energies renovables als vehicles
de competició.

REDACCIÓ | MANRESA

La iniciativa és fruit 
d’un acord entre el Centre
de Formació Pràctica de
Manresa i UPC ecoRacing

El CFP mecanitzarà
peces per a un cotxe de
competició 100% elèctric

Catalunya rebrà aquest  un
total de .., milions
d'euros per impulsar polítiques
actives d'ocupació, segons va acor-
dar ahir la Conferència Sectorial
d'Ocupació presidida per la mi-
nistra Fátima Báñez.

El secretari d'Ocupació i Afers
Laborals de la Generalitat, Joan
Aregio, va valorar positivament la
dada, que suposa un increment del
 respecte a la de l'any passat.
Tot i que va recordar que la xifra
encara està «molt llunyana» a les
que Catalunya rebia el , Are-
gio va expressar la seva «satisfac-
ció moderada» per l'aportació i pel
canvi de model en el repartiment
dels fons, més vinculat als resultats,
fet que demostra el bon funcio-
nament dels programes que s'a-
pliquen a Catalunya.

Segons la Generalitat, l'incre-

ment dels fons que rep Catalunya
«constata que els programes del
Servei d'Ocupació de Catalunya
han estat ben dissenyats i funcio-
nen molt bé», malgrat que l'Estat
encara manté part de la retallada
que va aplicar als fons per a l'ocu-
pació al  i Catalunya segueix
reivindicant que les aportacions re-
tornin a les que es rebien fa qua-
tre anys.

I és que l'aportació del , mi-
lions d'aquest  queda lluny
dels  milions d'euros que Ca-
talunya va rebre per aquest con-
cepte el .

El , després de la retallada,
la xifra ja va caure fins als  mi-
lions d'euros; el , van ser 
milions d'euros, i el , es van
tancar amb  milions d'euros, als
quals posteriorment es van su-
mar , milions d'euros dedicats a
la col·laboració amb agències pri-

vades de col·locació.
Segons Aregio, aquest incre-

ment permetrà seguir impulsant
polítiques actives d'ocupació adre-
çades als col·lectius més impactats
per la crisi, com els joves, els atu-
rats de llarga durada i d'edat avan-
çada i les persones amb risc d'ex-
clusió. «Seguir ajudant qui més ho
necessita ens permetrà que aques-
tes persones notin aquesta recu-
peració que a nivell macroeconò-
mic percebem des de fa uns me-
sos», va dir.

A aquests , milions d'euros
que la Generalitat podrà destinar
a polítiques actives d'ocupació,
cal sumar-hi els  addicionals
del pla de Garantia Juvenil, que
compta amb un fons de  mi-
lions d'euros fins al . El pla,
que beneficiarà . joves ca-
talans, es nodreix d'aportacions de
la UE, l'Estat i la Generalitat.

ACN | MADRID

Catalunya rep 211,7 milions
per polítiques d'ocupació 

La xifra suposa un increment del 18% respecte a la de l’any passat però
queda lluny dels 435 milions d’euros atorgats per l’estat el 2011 al Principat

Madrid
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11.866,40

Madrid
GENERAL
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València

+15,50 (+1,04%)
1.506,88

Barcelona

+10,61 (+1,07%)
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Bilbao

+17,16 (+0,89%)
1.941,39

Latibex

+22,40 (+1,22%)
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Euro Stoxx
50 P. VALORS

+12,02 (+0,31%)
3.828,78

Nova York
DOW JONES (*)

+10,28 (+0,06%)
18.067,93

Londres
FTSE 100

-25,47 (-0,36%)
7.064,30

Tòquio
NIKKEI

-2,17 (-0,01%)
19.905,46

Frankfurt
DAX

-36,00 (-0,29%)
12.338,70

La borsa espanyola, que va liderar ahir els aven-
ços a Europa, va sumar un nou màxim des del
2010, per sobre dels 11.800 punts, després de
pujar a la sessió l’1%, impulsada per Telefóni-
ca i altres grans valors, a més de la banca.

Així, en una jornada en què l'euro cotitza gaire-
bé en mínims i la prima de risc es mantenia al vol-
tant dels 109 punts bàsics, el principal selectiu es-
panyol, l'Íbex 35, va guanyar 117,10 punts, l'1%,
fins als 11.866,40 punts, de manera que els guanys
anuals s'eleven al 15,44%.

Després dels màxims de la setmana passada, la
borsa espanyola va començar la sessió amb
guanys que revalidaven aquests progressos, i això,
després que divendres passat, després del tanca-

ment del mercat, l'agència de qualificació S & P
manté la nota d'Espanya a l'aprovat mitjà amb
perspectiva estable.

Ja des del primer moment del dia, el mercat es-
panyol es recolzava en l'alça que registrava Tele-
fónica, que després d'haver finalitzat el període de
subscripció de la seva ampliació de capital de 3.000
milions d'euros, cotitzava a 13,46 euros.

Mentre les negociacions entre Grècia i els seus
socis de la Unió Europea per elaborar un pla com-
plet de reformes continuen, la jornada va passar
sense referències macroeconòmiques de relle-
vància. Wall Street va començar també amb aven-
ços una setmana que estarà marcada pels resul-
tats empresarials.

Amb l'euro en 1,058 dòlars, i el preu del petro-
li recuperant-se, la resta de places d'Europa van
registrar resultats dispars; París va pujar el 0,26%;
Milà, el 0,55%; mentre que Londres va perdre el
0,36% i Frankfurt, el 0,29%.

De tornada a Espanya, tots els grans valors de
l'Ibex 35 van acabar el dia amb guanys, encapça-
lades per Telefónica, que va pujar el 2,12%, men-
tre que BBVA es va revaloritzar l’1,59%; Repsol,
l’1,43%; Santander, l’1,30%; Iberdrola, el 0,81%;
i Inditex, el 0,31%.

Dins de l'Ibex 35, el Banc Sabadell va ser el va-
lor que va liderar les alces amb un 2,27%, seguit
de Telefónica (2,12%), Bankinter, el 2,01% i Banc
Popular, que es va revaloritzar l’1,83 %.

A la banda de les pèrdues va destacar Arcelor-
Mittal, al cedir l’1,48%, mentre que IAG, es deixa-
va el 0,72% i Grifols, el 0,54%.

L’Íbex 35 suma un nou màxim 

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 3.810 0.00 3.810 3.810
B. BILBAINAS 6.020 0.00 7.178 6.020
CARTERA REA 1.990 0.00 2.120 1.450
CEVASA 110.000 0.00 147.000 97.200
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 37.700 0.00 37.700 26.978
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 5.650 0.00 5.680 4.088
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.520 0.00 0.940 0.420
IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.480 1.200
INVERFIATC 0.330 0.00 0.360 0.210
LIBERTAS 7 2.350 0.00 2.350 1.140
LIWE ESP. 11.000 0.00 11.000 10.000
MOLINS 9.300 0.00 11.000 7.066
U.EUROPEA I. 2.410 -3.98 3.795 1.985
URBAR 0.440 0.00 0.620 0.430

Abengoa B 3,382 0,36 3,394 3,350 20.796.397 4,730 0,900
Abertis 17,175 0,20 17,250 17,120 29.769.348 17,709 13,193
Acciona 74,260 0,73 74,500 73,910 10.737.478 74,500 47,145
ACS 33,280 0,88 33,390 32,960 23.795.094 34,400 25,333
Amadeus 41,380 -0,45 41,765 41,125 44.646.041 41,765 24,984
ArcelorMittal 8,893 -1,48 9,035 8,881 23.557.954 12,020 7,757
Banco Popular 4,727 1,83 4,736 4,660 83.898.369 5,647 3,525
Banco Sabadell 2,385 2,27 2,392 2,333 69.024.271 2,504 1,807
Bankia 1,280 0,31 1,288 1,276 29.632.937 1,550 1,068
Bankinter 7,169 2,01 7,188 7,040 18.683.006 7,355 4,923
BBVA 9,712 1,59 9,725 9,540150.475.810 9,772 7,109
BME 43,280 0,94 43,280 42,735 9.840.327 43,280 26,750
Caixabank 4,417 0,45 4,438 4,375 47.398.610 4,891 3,674
Dia 7,657 0,41 7,690 7,601 25.625.158 7,690 4,479
Enagas 28,315 1,25 28,440 27,980 23.828.353 28,550 19,654
Endesa 18,875 1,70 18,900 18,585 38.024.196 18,900 13,288
FCC 11,630 1,04 11,660 11,430 8.309.947 13,551 9,094
Ferrovial 20,915 0,46 20,975 20,805 39.417.854 20,975 13,608

Gamesa 12,620 0,64 12,715 12,525 25.733.969 12,715 6,442
Gas Natural 22,535 1,78 22,550 22,230 52.520.738 23,951 18,590
Grifols 41,745 -0,54 42,090 41,745 18.106.514 42,224 27,709
IAG 8,452 -0,72 8,536 8,403 21.125.396 8,560 3,850
Iberdrola 6,191 0,81 6,215 6,144 97.839.333 6,266 4,527
Inditex 30,975 0,31 31,045 30,720 51.956.231 31,045 19,082
Indra 11,220 -0,18 11,320 11,180 10.031.390 13,716 7,460
Jazztel 12,675 -0,24 12,725 12,670 17.277.454 12,860 8,561
Mapfre 3,584 1,50 3,597 3,531 22.305.150 3,597 2,349
Mediaset 12,440 0,73 12,470 12,330 12.388.129 12,470 7,281
OHL 20,850 -0,31 21,300 20,830 16.774.767 34,215 17,335
REC 78,190 1,05 78,330 77,560 30.540.916 78,780 55,010
Repsol 18,410 1,43 18,445 18,105 86.009.745 19,113 14,255
Sacyr 4,170 1,19 4,196 4,125 25.448.412 5,389 2,659
Santander 7,152 1,30 7,169 7,062244.749.160 7,618 5,649
T Reunidas 40,470 -0,52 41,000 40,250 7.930.575 44,975 32,713
Telefónica 13,465 2,12 13,530 13,220375.401.308 13,842 10,343

IBEX 35
TÍTOL TANCAM     DIF. (%)       MÀXIM              MÍNIM             VOLUM                  MÀX. 12M      MÍN. 12M TÍTOL TANCAM     DIF. (%)       MÀXIM              MÍNIM             VOLUM                  MÀX. 12M      MÍN. 12M Els més contractats

Telefónica 13,185 13,465 +2,12 375.401.308

Santander 7,060 7,152 +1,30 244.749.160

BBVA 9,560 9,712 +1,59 150.475.810

Iberdrola 6,141 6,191 +0,81 97.839.333

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Banco Sabadell 2,332 2,385 +2,27 69.024.271

Telefónica 13,185 13,465 +2,12 375.401.308

Bankinter 7,028 7,169 +2,01 18.683.006

B. Popular 4,642 4,727 +1,83 83.898.369

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

ArcelorMittal 9,027 8,893 -1,48 23.557.954

IAG 8,513 8,452 -0,72 21.125.396

Grifols 41,970 41,745 -0,54 18.106.514

T Reunidas 40,680 40,470 -0,52 7.930.575

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,058
0,722

1,033
127,231

Mibor 0,212
Euríbor 0,212

IRS 0,275
IRPH Conjunt Entitats 2,457

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1201,900
16,550

1197,850

16,550

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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El grup paperer Miquel y
Costas va obtenir un benefici de
8,07 milions d'euros en el
primer trimestre de l'any, el
36,9 % més que en el mateix
període de l'any anterior,
segons informa avui l’empresa.

Miquel
y Costas

EL PERSONATGELA DATA L’EMPRESA

Marcadors
EL GRUP OBTÉ UN
BENEFICI DE 8,07

MILIONS D’EUROS, EL
36,9% MÉS

CaixaBank ha convocat els
sindicats a una reunió dilluns
per negociar un ajust de
personal que, segons els
representants de la plantilla,
podria afectar entre 400 i 500
empleats. 

18/5
CAIXABANK

NEGOCIARÀ AMB ELS
SINDICATS UN AJUST

DE PLANTILLA

L'exjutge Elpidio José Silva
creu que no hi ha «més
motius» per investigar
l'expresident de Caja Madrid
Rodrigo Rato que els que hi
havia per investigar Miguel
Blesa.

Elpidio
J. Silva

DIU QUE NO HI HA
MÉS MOTIUS PER

INVESTIGAR RATO
QUE BLESA

35 ANYS DE LA FIRA MANRESANA L’ExpoBages 2015 se celebrarà el cap de setmana que ve a l’eix que tracen
el passeig de Pere III, Guimerà, Sant Domènec, Born i Plana de l’Om. Més de 200 expositors donaran color
al centre de Manresa en una edició que tindrà en el turisme bagenc un dels seus motius especials

El Centre de Formació Pràctica
amplia el seu ventall formatiu per
portar a les empreses industrials
del Bages tècniques per a la millora
de la competitivitat gràcies a un
acord amb Aurea Productiva de
Vic, especialitzada en formació i
assessorament enfocat a l’àrea
d’operacions de la indústria. Així,
el Bages disposarà per primera
vegada d’una oferta formativa es-
pecialitzada en tècniques i meto-
dologies de gestió d’operacions
exclusivament adreçada a la in-
dústria. Els cursos es programaran
després de l’estiu però el  de juny
es farà el taller «Els  pilars de la
competitivitat de la teva empresa»,
en què s’explicaran els passos per
a la professionalització d’una plan-
ta productiva i es donaran a co-
nèixer metodologies de gestió. La
inscripció a la jornada és gratuïta.

REDACCIÓ | MANRESA

El CFP formarà
la indústria en
tècniques per a
la millora de la
competitivitat

L’ExpoBages , que se cele-
brarà el proper cap de setmana al
centre de Manresa, ja té signats uns
 expositors, una quinzena més
que l’any anterior, que suposen
una plena ocupació de l’espai dis-
ponible per al certamen. També ho
farà amb nous sectors comercials
i de serveis, com el de la instal·la-
ció i manteniment d’ascensors, i re-
cupera el SupermercArt, amb una
dotzena d’artistes al pati del Casi-
no, segons van explicar ahir els
seus organitzadors. La fira man-
resana, que per tercer any se ce-
lebra al centre de la capital del Ba-
ges, potenciarà les activitats a la
Plana de l’Om, on l’associació Ba-
ges Impuls promourà la marca
Camins del Bages per donar a co-
nèixer les potencialitats turísti-
ques de la comarca.

Tot plegat, en l’edició del è
aniversari d’un certamen que tor-
na a sumar esforços amb l’UBIC i
la Fira de l’Ascensió, fet que per-
metrà el comerç obrir portes di-
umenge. Per commemorar la fita,
el pati del Casino acollirà una ac-
tuació de la veterana formació
manresana de rock K-Melot, que
es farà dissabte a les  de la nit. El
mateix pati del Casino acollirà
una mostra de tribikes i diversos
productors artesans de cervesa.

L’ExpoBages  guardonarà
amb el Premi Pollet d’Or l’empre-
sari Pep Vila, responsable de Pro-
motor i Les Comes. El premi vol ser

un reconeixement a la projecció i
la innovació empresarial.

L’ExpoBages Ascensió ocuparà
des de la Ben Plantada fins a la Pla-
na de l’Om, travessarà el Passeig,
el carrer Guimerà, la plaça Sant
Domènec i el Born. Des de plaça
Espanya fins a la Ben Plantada
s’ubicaran els paradistes de la fira
de l’Ascensió. El Guimerà serà el
territori del sector de l’automoció,
que enguany presenta  conces-
sionaris, un més que l’any passat,
i fins a  marques. Un registre que
els organitzadors de la mostra

destaquen que és «superior al del
Saló de l’Automòbil de Barcelona»,
explicava ahir el president de la co-
missió organitzadora de la fira,
Llorenç Juanola. També hi haurà
una petita representació de motos,
un sector que sembla resistir-se a
apostar per la fira manresana. 

El primer tram del passeig Pere
III serà el dels estands pròpia-
ment de l’Expo, mentre que Sant
Domènec, Fius i Palà i Jaume I se-
ran territori de la quarantena d’ar-
tesans que hi convoca la UBIC. A
la Plana de l’Om s’hi podran trobar
 petits estands d’actius turístics
del Bages i una mostra d’imatge-
ria popular manresana, a més d’u-
na mostra de vins de la DO Pla de
Bages i tallers infantils. Tot un tas-
tet de turisme local amb més in-
terès per a la promoció que per al

negoci durant el cap de setmana
de fira, va explicar Nasi Sala, de Ba-
ges Impuls. La Plana tancarà en-
guany l’Expo, que descarta per-
llongar-se, com en les anteriors
edicions, fins al carrer Alfons XII,
que s’ha mostrat inhòspit per als
visitants de la fira. Altres sectors
amb representació significativa
seran el de les companyies asse-
guradores, tot i que Juanola aler-
ta que l’ExpoBages no vol tornar a
caure en el disseny d’una fira «de
taules i cadires», un format ja es-
gotat que va acabar abocant l’or-
ganització a abandonar el Palau Fi-
ral ara fa tres anys per revitalitzar
el certamen.

Llorenç Juanola explicava ahir
que enguany la fira nota l’arriba-
da de certa bonança econòmica.
«Nous expositors han trucat per ex-
posar, no ha calgut anar-los a bus-
car», diu el president de l’organit-
zació. En aquest sentit destaca la
participació de les empreses d’as-
censors, per a les quals suposa un
esforç considerable el muntatge
dels seus estands. 

L’oferta de la fira, que té un
pressupost de . euros (xifra
similar a la de l’anterior edició), es
completarà amb una mostra de ve-
hicles fabricats per l’empresa man-
resana Ausa i una exposició de
tractors i eines del camp. La UBIC
anima els comerços a sumar-se a
la fira amb atractius ad hoc per al
cap de setmana, va explicar el
president de l’entitat, Jaume Pont. 

CARLES BLAYA | MANRESA

L’ExpoBages incrementa expositors
i sectors i potencia la Plana de l’Om

La fira tindrà en l’automoció, el comerç, l’artesania i el turisme els seus principals al·licients

D’esquerra a dreta, Sala, Pont, la regidora Sílvia Gratacós i Juanola

C. B.

L’empresari Pep Vila,
responsable de Pro-motor
i de Les Comes, rebrà
enguany el premi Pollet d’Or Rectificació

En l’article publicat en l’edició
d’ahir sobre el conflicte entre
empreses de la Serreta i
l’Ajuntament de Sant Fruitós
s’atribuïen per un error a l’alcalde
Joan Carles Batanés unes
declaracions del gerent de Gear
Solutions, Venanci Pellicer. El
text correcte havia de ser: «’això
no és un problema polític: jo no
sóc cap de llista. Ho és de
seguretat, i gravíssim’», diu
Pellicer, que assegura que
‘l’Ajuntament encara no ens ha
dit res’. ‘És ofensiu que l’alcalde
banalitzi la qüestió’, conclou».

comunicacio@catpress.cat - 17/05/2015 18:41 - 37.15.215.96



Economia | Redacció | Actualitzat el 15/06/2015 a les 10:16

La competitivitat de les empreses,
protagonista d'un taller del CFP
Porta per títol "Els 4 pilars de la competitivitat" i permetrà conèixer les
metodologies i tècniques més avançades per garantir la competitivitat d'una
planta productiva

El Centre de Formació Pràctica (CFP) farà el dijous 17 de juny un taller adreçat a empreses industrials
del territori que vulguin ser més competitives. Sota el títol d'"Els 4 pilars de la competitivitat",
permetrà als responsables d'empreses avaluar la competitivitat de les seves plantes productives i
conèixer algunes de les metodologies i tècniques més avançades per millorar-la. El taller tindrà lloc
a les instal·lacions del CFP de tres quarts de nou fins a tres quarts de dotze del matí i és gratuït.
Per inscriure's cal trucar al 93 875 72 79 o bé enviar un correu electrònic a cfp@cfp.cat.

Aquesta és la primera acció fruit de la col·laboració entre el Centre de Formació Pràctica i Aurea
Productiva, una empresa especialitzada en formació i assessorament a empreses industrials. Amb
el suport d'Aurea Productiva, el CFP fa un pas endavant en la seva oferta formativa per a la
indústria del territori entrant en el terreny de la gestió d'operacions i oferint una nova línia de
cursos de formació clarament enfocats a una millora de la productivitat i de l'organització i el
lideratge dins de l'empresa.

Els nous cursos es començaran a impartir després de l'estiu. En aquests moments n'hi ha dos de
programats: un de centrat en el lideratge dels responsables de tallers o encarregats d'equip que
es farà de manera simultània a Manresa i a Vic; i un altre en què es donaran a conèixer diferents
eines per a la gestió de projectes com PMBOOK i Agile.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/52653/competitivitat/empreses/protagonista/taller/cfp
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