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INTRODUCCIÓ 
 

 
MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ LACETÀNIA.  
CURS 2015/16 
 

Un cop aprovada pel Patronat de la Fundació, us fem arribar la memòria d’activitats de la 
Fundació Lacetània corresponent al curs 2015/16, on queden recollits els fets més rellevants 
d’aquest exercici. 
 
Un exercici que ha estat marcat pel pas endavant fet pel Centre de Formació Pràctica per 
convertir-se en centre de referència en l’àmbit de la mecanització en CNC. El CFP disposa avui 
de dos nous centres de mecanitzat de 3 i 5 eixos i s’ha convertit en el primer centre de formació 
tècnica de la multinacional Haas a Catalunya i en el segon d’Espanya. Gràcies a això, el CFP 
pot oferir un millor servei a les empreses de dins i fora del territori, tant des del punt de vista de 
la formació com del suport tècnic. 
 
En l’activitat del CFP d’enguany també cal destacar la consolidació dels cursos del SOC, la 
formació feta en el marc del programa de la Diputació de Barcelona per a la promoció de la 
indústria local del Bages, i l’inici del projecte Líders, un ambiciós programa formatiu pensat per 
millorar la competitivitat de les empreses del territori. 
 
La tendència a la recuperació econòmica s’ha fet pal·lesa aquest any en un augment de la 
demanda d’alumnes en pràctiques per part de les empreses a les borses de treball que la 
Fundació té als diferents instituts membres. Així, durant el curs 2015/16 han augmentat els 
convenis de pràctiques signats, un fet que creiem molt positiu tant per les empreses com pels 
joves que es troben en etapa de formació.  
 
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 congrés Talent+Empresa, 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 
fet al llarg del curs. 
 
Totes aquestes activitats no podrien haver-se dut a terme sense el suport d’institucions, 
empreses, agents socials i patrons. Des d’aquí, gràcies a tots per la vostra implicació, així com al 
personal de la Fundació i a moltes altres persones que fan possible que la comarca del Bages 
disposi d’una entitat clau de connexió entre el món empresarial i l’educatiu.  
 
La Fundació Lacetània ha acabat aquest any la celebració del seu 25è aniversari, al qual s’ha 
sumat el 15è aniversari del Centre de Formació Pràctica. Dues celebracions que ens omplen de 
satisfacció, com ho ha estat que el Consell de la Formació Professional de Catalunya hagi 
reconegut en els seus premis anuals a Sebastià Catllà i Francisco Fernández, dues persones 
que han estat estretament vinculades a la Fundació des de la vessant empresarial i educativa, 
respectivament. Gràcies a tots dos i a totes les persones que fan possible continuar endavant 
amb els objectius de la Fundació. 
 
 
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 

. Patronal Metal·lúrgica del Bages 

 

Institucions i entitats representades al Patronat: 

 

. Cambra de Comerç i Indústria de Manresa 

. Institut   Lacetània 

. 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 

  Fundació Caixa Manresa 

 

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 Fruitós de Bages 

  Institut Cal Gravat de Manresa 
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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 - Patronal Metal·lúrgica del 

Bages.  

 

COMISSIÓ EXECUTIVA                  PATRONAT 

President, el President de la Cambra de Comerç i  

                                           Indústria de Manresa. 

President ................       Sotspresident 1r, el Director d’ Institut  Lacetània 

Sotspresident 2n, el President de la Patronal Metal·lúrgica del  

                                          Bages 

    Secretari, el Secretari General de la Cambra de Comerç                 

                                          i Indústria de  Manresa 

Secretari …………        Sotssecretari, un representant d’ Institut  Lacetània 

Interventor, un representant d’ Institut  Lacetània 

                                           

                                         Vocals                                          

Vocals...................          2 de l’ Institut  Lacetània (Un és el gerent de la Fundació) 

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 
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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, tres  persones amb contracte laboral 

Coordinador de Pràctiques, membre de l’equip directiu de l Institut Lacetània 

Formadors i resta personal , sis persones en contracte laboral 

 

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 Alvarez                         

Vicepresident 2n  Xavier Perramon i Ferran     

Secretari   Josep Gràcia i Casamitjana 

Sotssecretari  Xavier Alcántara Oliva 

Interventor   Joan Maria Vidal 

Vocals   Joan Canyadell i Vilella (Gerent) 

Montserrat Sala Casanova 

Anna Vila Espinalt 

Georgina Soler Cerezo 

Mercé Torras Galí     

    Joan Antoni López Martímez 

                     Lluís Vidal Sixto Orozco 

    Mar Raluy Garcia 

    José Maria Férez Fernánez 

    Ramon Roig i Camprubí 

    Elia Tortolero Orejuela 

    Cristina Cruz Mas 

    Llorenç Juanola Foixench 
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             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 2015 al 31 d’agost de 2016. 

 

President                          Francisco J. Fernández i Alvarez 

Secretari                           Xavier Alcántara Oliva 

Vocals                              Joan Canyadell i Vilella(Gerent)  

Interventor                       Joan Maria Vidal 

                                         Georgina Soler Cerezo 

                                         José Maria Férez Fernández 

                                         Montserrat Sala Casanova  

                                         Anna Vila Espinalt 

                                         Marc Vidal Castelló 

 

 

RESUM D’ACTIVITATS 
 

Programa Puntal. Caminem Junts 
 
El programa Puntal durant el curs 2015-2016 s'han atès 89 nens i nenes de primària 

i secundària d'escoles i instituts de Manresa (Escola Pare Algué; Escola Serra i 

Húnter; Escola Renaixença; Escola La Sèquia; Institut Lacetània, i Institut Pius Font 

i Quer.). Qui els hi ha fet de mestres són 13 estudiants de batxillerat dels instituts 

Lacetània, Pius Font i Quer, i Cal Gravat, i 8 d´Infermeria de la FUB. 

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 dilluns 20 de juny es va fer l’acte de cloenda del Puntal, com cada any al Saló 

Rosa. Va està presidit per la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, 

que amb la seva presència va voler donar reconeixement a la feina feta en aquest 

programa. 

 

 

Convenis de pràctiques: 
 

Els convenis realitzats el curs 2015 – 2016, gestionats per la Fundació i amb beca 

pels alumnes han estat de  282 
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CONVENIS D'FCT DE LA FUNDACIÓ LACETÀNIA  CURS 2015-16 

    

 

DEL1/9/2015 AL 
30/07/2016     

 
CONVENIS     

INSTITUT LACETÀNIA 
   

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 0 0 #DIV/0! 

SIST.MICROINFORMATICS I XARXES 17 17 100% 

ADM.SIST.INFORMATICS EN XARXA 14 7 50% 

GEST.ADMINISTRATIVA 35 5 14% 

ADM.I FINANCES 41 4 10% 

PROJECTES D'EDIFICACIÓ 6 2 33% 

MECANITZACIÓ 12 1 8% 

DISSENY FAB.MECANICA 15 1 7% 

PROGRAMACIO DE LA PROD.EN FABRICACIÓ 
MECANICA 

8 1 13% 

ELECT.DE VEHICLES 26 20 77% 

INSTAL.LACIONS AUTOMATIQUES 19 4 21% 

AUTOMATICA Y ROBÒTICA INDUSTRIAL 20 3 15% 

INSTAL.LACIONS TELECOMUNICACIONS 8 5 63% 

MANTENIMENT ELECTROMECANIC 16 2 13% 

DESENV.PROJECTES DE LA WEB 12 10 83% 

 
249 82 33% 

 
  

  
INSTITUT GUILLEM CATÀ 

   
COMERÇ 1     

GEST.COMERCIAL I MARQUETING 9      

PERRUQUERIA 19     

FUSTERIA I MOBLE 0     

LABORATORI DIÀGNOSTIC CLINÍC 0     

TOTAL 29     

        

    
INSTITUT QUERCUS 

   
INST.FRIGORIFIQUES DE CLIMATITZACIÓ 3     

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 1 
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  282     

    INSTITUT LACETANIA 
   BATXILLERAT 24 

  PFI 14 
  MECANITZACIÓ-DUAL- BECA SALARI 12 
  MECANITZACIÓ-DUAL- CONTRACTE  4 
  MECATRONICA-DUAL-BECA SALARI 4 
  MECATRONICA.DUAL-CONTRACTE 8 
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Premis Fundació Lacetània 2.015 
 

Acte de lliurament dels premis  Fundació Lacetània 

 

Es va fer l’acte de lliurament dels premis el dia 3 de març a les 7h de la tarda, al 

Saló Rosa de l’institut Lacetània de Manresa. Va presidir l’acte la tinent d’alcalde 

Sra. Mireia Estafanell, en substitució de l’alcalde de Manresa. L’acompanyaven a 

la taula presidencial el president de la Fundació i de la Cambra Sr. Pere Casals i el 

director dels SSTT de la Catalunya Central Antoni Massegú. 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. 

 

Relació d’alumnes premiats 
 

Cicles formatius de grau mitjà: 

- Primer premi: Raw raw. Autora: Míriam Garcia Posada, de l’Escola d’Art de Manresa. 

Tutora: Anna Martí. 

- Segon premi: Eficiència energètica d’un habitatge. Autors: Carles Cano Comellas i José 

Luis Ramírez Álvarez, de l’Institut Lacetània. Tutor: Joaquim Pareja. 

- Tercer premi: Plus design. Autor: Dídac Mas Sardans, de l’Escola d’Art de Manresa. 

Tutora: Anna Martí. 

 

Cicles formatius de grau superior: 

- Primer premi: Granja escola Les Marcetes. Autores: Núria Mauri Bravo, Denisa Belea 

Campan i Ainhoa Soto Torres, de l’Institut Guillem Catà. Tutora: Laia Costa. 

- Segon premi: Ebookline. Autor: José Pedro Rusakiewicz, de l’Institut Lacetània. Tutor: 

Xavier Cardona. 

- Tercer premi: Elevador de motos d’un sol eix vertical. Autors: Michael López Martínez, 

Héctor Gallardo Maldonado i Jordi Castells Aloy, de l’Institut Lacetània. Tutor: Jordi 

Brunet. 

 

Batxillerat: 

- Primer premi: Planificació i disseny d’un habitatge. Autora: Maria Cortina Andreu, de 

l’Institut Pius Font i Quer. Tutor: Josep Morral. 

- Segon premi: Carpe Diem. Dels orígens a l’actualitat. Autor: Aitor Garrido Jiménez, de 

l’Institut Guillem Catà. Tutora: Rosa Marina Soto. 

- Tercer premi: Picapoll ou riesling? Autores: Clàudia Resa Parés i Júlia Cura Ruiz, de 

l’Institut Gerbert d’Aurillac. Tutora: M. Carme Closas. 
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Visites i col·laboracions: 

 

 Contactes amb l’Associació Gest, per tal d’impulsar estudis tèxtils de Formació 

Professional al Bages. 

 Es signa un conveni amb la Diputació i 11 ajuntaments del Bages, per 

participar en el projecte Ocupació Bages Industrial, que té com a objectiu 

millorar la inserció laboral de persones en situació d'atur a més de millorar la 

competitivitat empresarial, especialment en el sector metal·lúrgic. 

 S’han fet diverses reunions amb representants de l’Obra Social de La Caixa per 

tal de poder establir col·laboració entre les dues entitats, com per exemple amb 

el programa Incorpora o altres. ( 18 de setembre amb el Sr. Tomàs Subirà. El 

23 de novembre amb els Srs. Jaume Farré (Director Departament d’Integració 

Sociolaboral),  Andreu Pascual Sancho (Àrea Social) i en Tomàs Xavier Subirà 

(Àrea de Negoci – Bages), 11 de febrer amb la Sra. Beatriu Dorado i el Sr. 

Antoni Noguera) 

 El dimarts 10 de novembre, es va tenir una reunió i posterior visita al CFP i a 

l’institut Lacetània dels Srs. Salvador Guzmán (tècnic comercial) i d’en Simon 

Vanmaekelbergh (coordinador d’Europa àrea de formació de Haas Factory 

outlet). Es van exposar els objectius de la Fundació Hass, i els objectius de la 

Fundació Lacetània i com es podria col·laborar conjuntament. Un primer pas 

seria que el CFP es convertís en un  Centre Tecnològic Hass (HTEC), i poder-

se convertir un centre de referència a nivell de mecanització del nord-est 

d’Espanya. Això representa d’entrada fer una forta inversió i una aposta de 

futur molt important.  

 Intercanvi de visites amb membres de la Fundació Eduard Soler. El dijous 3 de 

març, una representació de la Fundació i de l’institut Lacetània, vam visitar la 

Fundació Eduard Soler de Ripoll, i el dia 11 d’abril, una representació de la 

Fundació Eduard Soler va visitar l’institut Lacetània i el C.F.P.  

 PECT Bages (Plans d’especialització i competitivitat territorial). Durant el mes 

de juliol vam participar en la preparació de la convocatòria dels PECT. Hi 

havia diferents Operacions, en les que nosaltres hi podíem participar com la 

OP4 Pla de sensibilització dels estudis industrials, que la lidera l’Ajuntament de 

Manresa, i la OP5 Taula de metall mecànic avançat, que la lidera el CTM. 

Estem a la disposició de l’Ajuntament de Manresa i el CTM, en el cas que 

s’aprovi aquest Pla, per col·laborar-hi. 

 Participació  en  el programa europeu Erasmus+ (MICA). Programa 

europeu MICA (Mechanical Industrial Collaborative Assignments). El 

Centre de Formació Pràctica i  l'Institut Lacetània de Manresa hi  participen 

amb escoles i empreses de Portugal, Polònia, Alemanya, República Txeca, i 

Finlàndia, país que actua com a coordinador. 

http://www.electroaula.cat/elec/course/index.php?categoryid=68
http://www.electroaula.cat/elec/course/index.php?categoryid=68
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 Reunió amb la Cap del Servei Territorial d’Ocupació a la Catalunya Central 

Sra. Trinitat Rovira Vilaseca, i el tècnic el Sr. Sergi Lebedev, per tractar el 

tema de les convalidacions entre els Mòduls Professionals dels CFs 

d’Ensenyament, i els Certificats de Professionalitat del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 
 

Coordinació entre els centres de FP de l’institut 

 

Un dels objectius que es va fixar la Fundació Lacetània per aquest any era la de 

coordinar-nos més els centres de FP i fer activitats conjuntes, per la qual cosa, s’han 

fet durant l’any diferents reunions per coordinar estratègies, intercanviar 

informació, i fer actuacions conjuntes, com les de la promoció dels Cicles 

Formatius, a través de xerrades informatives als centres, així com la possibilitat 

d’oferir tallers (en aquests moments només és un projecte que s’està treballant a 

nivell de cada institut). 
 . 
 

Projecte Congres Talent+Empresa.  

 

Aquest projecte promogut per Althaia Activa, la Cambra de Comerç de Manresa i el 

Departament d’Ensenyament SSTT Catalunya Central, la Fundació aquest any hi 

participa de forma activa en la seva organització amb altres entitats a part de les 

promotores com Escola Joviat i Escola Montserrat.   

 

El 4 de maig es fa una sessió de Starupday amb la presència de 38 projectes de 

l’INS Guillem Catà (4), l’INS Quercus (3), l’INS Castellet (3), l’INS Lacetània 

(11), l’Escola Montserrat i l’Escola Joviat. D’aquests, 25 projectes passen a la fase 

final. 

Els dies 31 de maig i 1 de juny es fa la sessió showroom empresarial, als locals de la 

Cambra de Comerç. Han estat seleccionats INS Guillem Catà (3), INS Quercus (2), 

Ins Castellet (1), Ins Lacetània (7), Escola Montserrat (3) i Escola Joviat (9) . 

 

El divendres 17 de juny es va fer l’acte de cloenda i lliurament dels premis de la 2a. 

Edició. Hi ha hagut un augment de centres participants, de projectes, d’empreses 

col·laboradores i de dotacions econòmiques. 

 

En la categoria dels CFGM, dels 3 premis lliurats un va ser per la "Microcaravana", 

d'Adrià Buzón, Miquel Coca i Àlex Garcia (Institut Guillem Catà), 

 

En la categoria dels CFGS, dels 3 premis lliurats, tots van ser per centres adherits a 

la Fundació: "Naturvac", de Meritxell Sorolla i Oriol Aunós (Institut Guillem Catà), 

"Natvrema", de Joan Pujades i l’Aram González (Institut Lacetània), i "Recupera't", 

del qual són autors Eric Fortuny, Noel Lorenzo i Víctor Raluy (Institut Quercus). 
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Cursos de reciclatge per a professorat 
 

S’han organitzat 5 cursos de reciclatge professional per al professorat, a través del 

Departament d’Ensenyament, amb la següent preinscripció: 

 

SOLID WORKS Nivell Bàsic, IMPRESSIÓ 3D (20) 

Programació del PLC S7-1200 (21) 

Virtualització : Instal·lació i configuració de màquines virtuals (11) 

Coaching emocional 20) 

Coaching & Activitat física ”Claus per motivar i liderar (9) 

 

Aquests cursos s’han realitzat als Instituts Lacetània i Guillem Catà de Manresa, i a 

l’Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. 

 
 

Renovació de la pàgina web de la Fundació.  

 

S’ha renovat totalment la pàgina web de la Fundació, amb la idea que sigui més 

dinàmica, i sigui un punt d’informació de tota l’FP del Bages. 

A més a més de la informació que genera la pròpia Fundació, hi han molts enllaços 

en tot allò referent a l’FP i al Bages, i als centres adscrits a la Fundació 

 

Jornades Lacetània.  

 

Aquest any es va complir el 30è aniversari de les antigues Jornades tecnològiques, 

que aquest any s’han batejat amb el nom de Jornades Lacetània, i l’eix central ha 

estat: El futur del treball i l'economia. Noves perspectives.  

L’acte inaugural va ser el 17 de març, presidit per l’alcalde de Manresa Sr. Valentí 

Junyent i el president de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç Sr. Pere 

Casals. Es va fer el lliurament de diplomes a les empreses col·laboradores, que han 

destacat més aquest darrer curs, i després el Sr. Guillem López Casasnovas, va 

oferir la  conferència “Reptes i oportunitats per a l’economia catalana. Les coses 

que necessitem millorar” 

 

Fira de l’estudiant: 

 

En l’edició d’enguany, la Fira de l’estudiant i l’exposició de Cicles Formatius es 

van celebrar entre el 4 i 7 d’abril. L’acte inaugural va tenir lloc el dilluns dia 4 al 

Museu de la Tècnica. Els coordinadors d’FP  dels instituts Guillem Catà, Quercus i 

Lacetània van participar activament en l’organització, i especialment el dimecres, 
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dia reservat per alumnes de BAT i FCGM, en que es van organitzar diferents tallers, 

i un va ser organitzat pels nostres representants, convidant a ex-alumnes per 

explicar la seva experiència. 
Pel que fa a l’aspecte econòmic es van repetir les aportacions de l’anterior edició.  

 

Promoció dels Cicles Formatius d’FP 

 

S’han fet 9 sessions informatives informant de la Formació Professional a centres 

de Manresa i comarca, especialment a alumnes de 4r. d’ESO, però també a alumnes 

de batxillerat i pares. L’experiència és bona s’ha de consolidar i ampliar. 

 

 

Reconeixement als representants d’institucions que han deixat el Patronat. 

 

En la  reunió del Patronat del dia 7/7/16 es va  dur a terme el reconeixement als 

representants de diferents institucions que han deixat el patronat, els Srs. Francisco 

Fernández Álvarez, Antoni Cornudella i Joan Maria Vidal. 

 

Donacions empresarials 

 

Enguany s’ha incrementat de de 215€ a 220€  la donació de l’empresa a partir del 

mes de  setembre, i també  la compensació als alumnes que passa de 5€ a 5,10€.  

  

 

 

ACTES DELS 25 ANYS DE LA FUNDACIÓ LACETÀNIA 

 

El primer acte es va realitzar el divendres 2 d’octubre, que va consistir en un sopar, 

i un acte institucional, al Món Sant Benet. 

Van assistir 90 persones del món empresarial, de l’ensenyament i institucions de la 

Catalunya Central. 

 

Es va projectar un recull de fotos dels 25 anys, el primer alumne en pràctiques de la 

Catalunya Central Jordi Galindo, ara empresari, va explicar la seva experiència. La 

Sra. Marta Tomasa, cap de RRHH de A Raymond Tecniacero, en representació de 

les empreses, va explicar la seva experiència, i després es va lliurar una medalla 

commemorativa, feta al CFP als expresidents de la Fundació i del CFP, així com els 

seus primers promotors, Josep Jou, Sebastià Catllà, Ramon Sanllehi, Francesc i 

Jordi Santasusana, i l’Ernest Molins, Joan Sarri, Carel Lammerz, i Manel Rosell van 

excusar la seva presència. 
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Va acabar l’acte el president de la Fundació Pere Casals, el Secretari General del 

Departament d’empresa i ocupació Xavier Gibert, i l’alclade de Manresa Sr Valentí 

Junyent. 

 

El dia 1 de juny es va fer acte de taula rodona sobre el futur de la Formació 

Professional (La nova llei d’FP, reptes i propostes de futur). En la que van 

intervenir: el Sr. Jordi Ficapal, president del Consell Català de la Formació 

Professional, la Sra. Lourdes Esteban, directora de PIMEC Serveis Ocupacionals i 

de Qualificació, la Sra. Antònia Pasqual, secretària de Socioeconomia de CCOO, i 

l’acte va ser presidit pel Sr. Pere Casals, president de la Fundació Lacetània i 

president de la Cambra de Comerç de Manresa. 

  

Al final de l’acte, es va fer un reconeixement de la Fundació Lacetània a la 

trajectòria a favor de la Formació Professional dels guardonats aquest any pel 

Consell Català de la FP (el Sr. Francisco Fernández i el Sr. Sebastià Catllà). 

 



INSTITUT GUILLEM CATÀ  (Manresa) 

 
INFORME SOBRE ELS CONVENIS DE FCT DURANT EL CURS 2015-2016 
 
L’equip de professors que ha gestionat la Formació en Centres de Treball ha estat el 

següent: 

 

 Coordinadora de FP:     Georgina Soler 

 

 Tutors dels diferents cicles formatius: 

 
 CFGM Atenció a les persones en  Glòria Casas 

situació de dependència 
 CFGM Comerç    Àngels Masats 

 CFGM Cures auxiliars d’Infermeria Meritxell Roig/ Irene Calixto 

 CFGM Estètica    Pilar Marmi/ Anna Cos 

         
 CFGM Fusteria i moble   Carles Lapeña 

 CFGM Perruqueria i cosmètica cap.   Àngels Bolancé/Marta Nieto 

 CFGS Animació sociocultural i tur. Encarna Bosch 

 CFGS Educació infantil   Purificación Jaime 

 CFGS Gestió comercial i màrq.  Joan Soler 

 CFGS Laboratori diagnòstic clín.  Raquel Castelltort 

 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 2015/2016 

 

Valoració dels resultats 
 
Globalment 
 

Durant el curs 2015/16 la matriculació de l’alumnat susceptible de fer FCT ha disminuït en 

22  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 
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punt d’inflexió. Així en aquests darrers tres 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 15-16 

CFGM APSD 0 0 12 16 15 28 36 23 27 26 

CFGM Comerç (3 dual) 11 12 20 23 24 26 36 31 30 35 

CFGM CAI 39 36 46 44 49 59 60 48 45 48 

CFGM Estètica 0 21 33 33 11 24 26 32 26 19 

CFGM Fusteria i moble 10 10 9 8 12 8 36 14 12 12 

CFGM  Perruqueria 18 19 20 27 22 20 37 25 20 23 

CFGS ASCT 21 22 23 22 26 19 49 33 39 32 

CFGS Educació Infantil 30 31 29 31 29 28 31 33 29 27 

CFGS GC I màrqueting 25 28 32 29 33 33 33 36 30 9 

CFGS LDC 0 0 0 0 13 18 14 25 21 26 

Total cicles formatius 154 179 224 233 234 263 358 300 279 257 

 

 

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.  

 

 

Aquest curs tot i que hi ha menys alumnat matriculat hi ha un lleuger augment del nombre 

de convenis. Concretament hi ha 9 convenis més que el curs passat. Tot i tenint en 

compte que el curs passat es va introduir 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. 

CONVENIS REALITZATS 

CICLES FORMATIUS 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

CFGM APSD 0 0 7 7 20 32 29 20 33 25 

CFGM Comerç dual 6 4 9 9 11 9 13 18 12 31 

CFGM CAI 31 27 31 30 64 58 13 44 39 51 

CFGM Estètica 0 10 20 8 15 25 28 61 47 39 

CFGM Fusteria i moble 7 5 8 9 12 4 16 14 12 11 

CFGM  Perruqueria 9 7 7 18 12 22 29 28 25 21 

CFGS ASCT 5 6 13 22 29 32 44 74 67 40 

CFGS Educació Infantil 5 20 20 53 33 31 29 42 37 43 

CFGS GC I màrqueting 9 9 4 9 9 14 16 23 10 15 

CFGS LDC 0 0 0 0 14 19 8 20 14 29 

Total cicles formatius 72 88 119 165 219 246 225 344 296 305 

 



 

 

 

2 

 

 

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 1 

alumne becat en el CFGM de comerç malgrat que el cicle a passat a dual, 14 alumnes al 

CFGM de perruqueria, 8 al CFGS de Gestió de ventes i màrqueting.  Això suposa un total 

de 23 alumnes becats, quatre alumnes menys que  en el curs anterior. 

Pel que fa al nombre total d’empreses col·laboradores amb la FCT hi ha hagut un descens 

respecte els tres darrers cursos, possiblement degut a que la mateixa empresa ens ha 

agafat un nombre més elevat d’alumnes. 

Aquest curs, 25 alumnes haurien estat contractats posteriorment per aquestes empreses 

col·laboradores. 

 

 

EMPRESES COL·LABORADORES 

CICLES FORMATIUS 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

CFGM APSD 0 0 4 6 11 15 15 15 15 20 

CFGM Comerç dual 6 4 8 7 9 6 11 7 9 11 

CFGM CAI 9 10 5 4 1 5 6 4 5 5 

CFGM Estètica 0 10 14 8 10 15 22 24 31 18 

CFGM Fusteria i moble 6 5 9 9 19 4 12 14 12 8 

CFGM  Perruqueria 9 7 8 5 14 14 23 23 25 19 

CFGS ASCT 5 7 16 19 21 19 38 29 33 21 

CFGS Educació Infantil 4 26 26 20 30 26 24 31 33 17 

CFGS GC I màrqueting 9 9 4 7 9 13 11 15 10 10 

CFGS LDC 0 0 0 0 14 7 3 22 10 14 

Total cicles formatius 48 78 94 85 118 124 161 168 182 143 

 

Exempcions 

 

Ha augmentat el nombre d’exempcions trameses aquest curs escolar respecte de l’any 

anterior en 10. De les exempcions del 25% n’hi ha hagut 4 més que el curs passat i del 

100% se n’han demanat 7 més, tot i que de les parcials del 50% s’ha mantingut més o 

menys estable. 

 

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 15-16 

PARCIAL 25% 16 26 41 29 28 51 34 42 24 28 

PARCIAL 50% 12 9 13 10 6 7 5 5 11 10 

PARCIAL 100% 28 41 34 41 21 27 37 24 11 18 

TOTAL 56 76 88 80 55 85 76 71 46 56 
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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 15-16 

CFGM APSD 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 

CFGM Comerç dual 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

CFGM CAI 6 5 10 3 6 10 5 6 1 4 

CFGM Estètica 0 4 4 4 0 2 3 2 3 2 

CFGM Fusteria i moble 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

CFGM  Perruqueria 0 3 2 1 0 0 3 0 1 0 

CFGS ASCT 0 4 3 4 6 4 5 6 4 2 

CFGS Educació Infantil 0 1 19 14 3 18 12 11 4 4 

CFGS GC I màrqueting 6 8 1 3 4 4 2 6 1 1 

CFGS LDC 0 0 0 0 7 11 1 9 8 10 

Total cicles formatius 12 26 41 29 28 51 34 42 24 28 

 

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 15-16 

CFGM APSD 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

CFGM Comerç dual 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

CFGM CAI 4 1 5 4 2 4 4 1 4 5 

CFGM Estètica 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

CFGM Fusteria i moble 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

CFGM  Perruqueria 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

CFGS ASCT 1 0 5 4 3 1 1 2 6 3 

CFGS Educació Infantil 0 6 1 0 0 1 0 1 0 0 

CFGS GC I màrqueting 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CFGS LDC 9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

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

 

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 15-16 

CFGM APSD 0 0 5 9 0 2 7 10 4 3 

CFGM Comerç dual 2 3 1 0 0 1 1 0 0 1 

CFGM CAI 3 4 8 10 6 12 18 4 2 5 

CFGM Estètica 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

CFGM Fusteria i moble 2 2 0 0 3 3 2 0 1 0 

CFGM  Perruqueria 1 4 3 3 2 1 0 0 0 2 

CFGS ASCT 12 12 7 8 5 3 4 5 1 6 

CFGS Educació Infantil 0 12 3 5 3 1 1 2 0 1 

CFGS GC I màrqueting 8 3 7 5 1 4 3 1 2 0 

CFGS LDC 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Total cicles formatius 28 41 34 41 21 27 37 24 11 18 
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INSTITUT QUERCUS (Sant Joan de Vilatorrada) 

 
INFORME SOBRE ELS CONVENIS DE FCT DURANT EL CURS 2015-2016 
 
 
1. Convenis del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions frigorífiques i de climatització 
 

 

 Promoció 2014-16 
 

Convenis Signats 10 

Alumnes que han fet conveni 2 

Empreses col·laboradores 5 

Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         3 

 
 

Cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions frigorífiques i de climatització 

Convenis de la promoció 2014 - 2016 

 

Alumne/a Empresa 

 

Total hores del conveni 
 

Joel Agudo Refred 350h 

Marc Jurado J. Estany 350h(263h+25% 
exempció) 

Marc Esteban Fred Centre 2002 320h(li falten hores per 
acabar la FCT). 

Marc Grifé J. Estany 350(de moment fetes unes 
220h). 

Tarik Majid J. Estany 350(unes 220h fetes, i té 
una reducció del 25%) 

Saber Maarad Refred 350h 

Axel Ginés Fred Centre 2002 350h(200h fetes+té una 
reducció del 25%) 

David Fernández Friman 350h(80h fetes + té una 
reducció del 50%) 

Dan Josende Refred 350h( en va fer unes 20h 
quan va demanar la 
baixa). 

Yassine Benmoussa Lampisteria Màgic 350h(160h fetes) 
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2. Convenis del cicle formatiu de grau superior Prevenció de Riscos professionals 
 

 Promoció 2014-16 
 
CURS 14-15  

Convenis Signats 9 

Alumnes que han fet conveni 9 * 

Empreses col·laboradores 8 

Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         0 

 

 
CURS 15-16 

Convenis Signats 9 

Alumnes que han fet conveni 8** (pq un alumne ha fet 2 
convenis) 

Empreses col·laboradores 9 (una d’elles repeteix del curs 
14-15) 

Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         1 
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Cicle formatiu de grau superior de Prevenció de Riscos professionals 

Convenis de la promoció 2014 - 2015 

Alumne/a Empresa 

 

Total hores del conveni 
 

Codina Baró, Carles MUNBY 2004, SL 392H 

Fuentes  Pérez, Víctor CONSTRUCTORA D’ARO, SA 324H + 152H = 476H 

Toledo Miralles, Xavier GESTAMP ABRERA,SA 294H 

Galán de los Rios, Borja PREVINTEGRAL SL 397H 

Mas Anaya, Jordi JOIERIA TOUS, SA 315H 

Masramon Verdaguer, Jordi FEM PREVENCIÓ SL 395H 

Romero Candelera, Mara PREVENCONTROL SA 354H 

Martínez Aranda, Azael (14-15) PREVENCONTROL SA 100H 

Clofent Carrique, Eduard (14-15) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
DE NUEVA ACTIVA SLU 

128H 

Cicle formatiu de grau superior de Prevenció de Riscos professionals 

Convenis de la promoció 2015 - 2016 

 

Alumne/a Empresa 

 

Total hores del conveni 
 

Castaño Martin, Bartomeu FEM PREVENCIÓ, SL 292.30H 

Ledesma Anaya, Ferran LLIBRERIA SOBRERROCA, SL 
(Fundació Lacetània) 

390H 

Camps Carrasquilla, Genís STAR FOC ANOIA, SLU 392H 

Sanchez Ruiz de Valdivia, Carlos MATADERO FRIGORÍFICO 
AVINYÓ, SA 

294H 

Vila Carulla, David INDÚSTRIES VALLS, SA 390H 

Soler Navarro, Jordi  LIVEN, SA 
 

 AJUNTAMENT DE LA VILA 
DE CERCS 

88H 
 
107H (pendent finalitzar) 

Clofent Carrique, Eduard BENOU, SL 262H (pendent finalitzar) 

Martinez Aranda, Azael (15-16) FUNDERIA CONDALS, SA 290H (pendent finalitzar) 
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3. Convenis del cicle formatiu de grau superior Animació d'activitats físicoesportives 
 

 Promoció 2014-16 
 

Convenis Signats 57 

Alumnes que han fet conveni 25 

Empreses col·laboradores 28 

Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         0 

 
 

Cicle formatiu de grau superior d’Animació d’activitats físicoesporttives 

Convenis de la promoció 2014 - 2016 

 

Alumne/a Empresa 

 

Total hores del conveni 
 

Torres, Eduard Centre d’Esports Súria 432h 

Fábrega, Pol Centre d’Esports Súria 413h 

Zamora, Marc Assoc Esp. Quercus 175 

Zamora, Marc Futbol Athlètic Vilatorrada 248h 

Segués, Guillem Ajuntament d’Esparrraguera 428h45m 

Martínez, Arnau Centre Cultural El Social 337h30m 

Boixader, Marta Piscines Municipals Manresa 348h45m 

Comellas, Gerard Junta de la Sèquia 22h 

Comellas, Gerard Associació Sallentina de Cultura 400h 

Navarro, Adrià Assoc Esp Quercus 175h 

Navarro, Àdria Futbol Althlètic Vilatorrada 174h 

Uroz, Sergio Gimnàs V2O 429h 

Arias, Martí Escola Esportiva Gironella 135h30m 

Arias, Martí Mas d’En Bosch SA 294h 

Rodriguez, Ona Escola Esportiva Gironella 241h30m 

Rodriguez, Ona C.E.Berga 168h 

Figueras, Pere Alter Sport SCCL 231h 

 Figueras, Pere Ajuntament de Gironella 203h 

Casanovas, Joan Club Bàsquet Castellar 302h 
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Uroz, Àlex Unió Esportiva Rubí 430h 

Jiménez, Cristina Mes M ingu Esports SLU 273h 

Jiménez, Cristina Club de Gimnàstica Egiba 152h 

Bruch, Adrià Junta de la Sèquia 22h 

Bruch, Adrià Nat’s Sport SA 138h 

Bruch, Adrià Club Futbol Santpedor 272h 

Diaz, Sion Piscines Municipals de Manresa 248h 

Diaz, Sion Fitness Fenoy 172h 

Aguilar, Oriol Associació d’Escalada 8 427h 

Caellas, Didac El Tossolet 410h 

Garcia, Adrià Pujolet Vida SL (Fitness/Vela) 416h 

Currius, Nil Pujolet Vida SL (Fitness/Vela) 418h15m 

Martínez, Marc Pujolet Vida SL (Fitness/Vela) 431h 

Romero, Albert Junta de la Sèquia 22 

Romero, Albert Associació Grup d’Esplai 
Guardiola 

175h 

Romero, Albert Centre d’Esports Òdena 224h 

Sorroche, Isaac Junta de la Sequia 22h 

Sorroche, Isaac Piscines Municipals de Manresa 116h 

Sorroche, Isaac Cube Fitness 182h30m 

Castelló, Oriol Assoc Esp. Quercus 175h 

Castelló, Oriol Sportgims Gimnàs 244h 
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4. Convenis del cicle formatiu de grau superior Eficiència energètica i energia solar 
tèrmica 
 
Promoció 2014-16 
 

Convenis Signats 4 

Alumnes que han fet conveni 4 

Empreses col·laboradores 4 

Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         0 

 
 

Cicle formatiu de grau superior d’Eficiència energètica i energia solar tèrmica 

Convenis de la promoció 2014 - 2016 

 

Alumne/a Empresa 

 

Total hores del conveni 
 

Maria Teresa Cruz Campo Lavola 1981 s.a. 184 

Bernat Bonet E3ener Enginyeria, s.l. 350 

Jairo Cotrina Eduard Seguí Fontaneria, s.l. 192 

Carlos Manzanares Comercial Peralba, s.l. 192 

 
 

5. Convenis de l’estada a l’empresa del batxillerat  
 

 Promoció 2014-16 
 

Convenis Signats 29 

Alumnes que han fet conveni 29 

Empreses col·laboradores 22 

Convenis gestionats per la Fundació Lacetània         0 

 
 

Batxillerat 

Convenis de la promoció 2014 - 2016 

 

Alumne/a Empresa 

 

Total hores del conveni 
 

Bernal, Aina Friends Idiomes 146h 

Rubio, Marisa Gestión de Distribuciones SL 143h 

Solernou, Gerard pVitam Serveis Sanitaris SL 140h 

Martin, Alba Mapfre 140h 

Anahi, Rita 9jutjat 140h 
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Baena, Mª Isabel Fundació privada Rosa Oriol 145h 

Bravo, Samantha Ajuntament Sant Joan Vilatorrada 140h 

España, Ana Ajuntament Sant Joan Vilatorrda 140h 

Fortuny, Oriol Ateneu Les Bases AIE 137h 

Navarrete, Gemma Assc. Esp.Quercus 150h 

Ribalta, Júlia Assoc. Esp.Quercus 150h 

Largo, Victor Aanset Manresa SE 136h 

Nicole, Sònia Farmàcia M Aranalde 136h 

Carozo, Clàudia Vertebages SL 145h 

Sagués, Laura Assoc. Esp. Quercus 150h 

Carrasco, Maite Biblioteca Cal Gallifa 141h 

Vidal, Oriol +1+3 (àngles) 140h 

Bueno, Carla Assoc. Esp. Quercus 147h 

Harillo, Alex Fauna Gibert SL 140h 

Mendez, Maria Format 2011 SL 140h 

Botanch, Gerard Assoc.Esp. Quercus 150h 

Barea, Cristina CAP Sant Joan 120h 

Boixader, Aina Althaia 150h 

Guerrero, Alex Vilardell Purti SA 135h 

Pich, Cristina Format 2011 SL 140h 

Serra, Roger Reanima 140h 

Vallés, Cristina Assoc Cultural Ai Carai 150h 

Ortiz, Yaël Jardineria Sant Joan 140h 

Dominguez, Sara Farmàcia Carme Simats 140h 

Vilà, Mar Ajuntament Sant Mateu de Bages 140h 
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INSTITUT LACETÀNIA (Manresa) 

 

 

Memòria Curs 2015 / 2016 

Departament de Relació amb les Empreses 

 

El curs 15-16 ha estat marcat per: 

 Assistència del cap del Departament de Relació amb les empreses a la Xarxa 

 d’assessorament a les empreses. 

 Ampliació de les visites a empreses per donar a conèixer la Carta de Serveis de 

 l’Institut. 

 Millora i consolidació de l’aplicatiu de sol·licitud de convenis. 

 Decisió d’impartir en format dual el cicle d’Instal·lacions de telecomunicació. 

 

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- Dolors Codina/Gemma Badia 

Electromecànica de vehicles automòbils Francesc Flores 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques Joaquim Pareja 

Instal·lacions de telecomunicació Josep Llordella 

Mecanització Jordi Brunet 

Manteniment electromecànic Miquel Orive 

Sistemes microinformàtics i xarxes Joel González 

Desenvolupament d'aplicacions Web Lluis Santacreu 

Administració i finances -A/B- Pilar Domingo /Josep González 

Sistemes de regulació i control automàtics Carles Antequera 

Programació de la producció en fabricació mecànica Joan Vidal 

Disseny en fabricació mecànica Jordi Brunet 
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Projectes d’edificació Raquel Morales 

Administració de sistemes informàtics en la xarxa Àngel González 

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  18 tutors i tutores. (Jordi Brunet fa 2 cicles). 

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 proposa la continuïtat o no de l’homologació. 

 

Aquest curs, i a petició de l’IOC, el tutors Josep González i Carles Antequera, de 

forma voluntària i retribuïda, han col·laborat en fer homologacions d’empreses 

sol·licitades per aquesta entitat.  
 

Aplicatiu informàtic QBID 

Es constata que l’ús del programa per part dels tutors de les empreses no acaba de 

ser el que hauria de ser. 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. 

 

 



 

 

 

13 

 

 

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.  

 

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 baixat lleugerament (un 3%)en 

referència al curs passat. 

 

Aquesta disminució el nombre de convenis ve donat, en part, per la incorporació 

de molts alumnes de primer curs a les pràctiques durant el curs anterior, amb la 

qual cosa havien menys alumnes pe fer conveni aquest curs.. 

 

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. 
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  Quadre comparatiu  per cursos 

 

 

 
 

 
 

 

GRAFIC COMPARATIU DELS CONVENIS + ACORDS  FETS DES DEL CURS 2007/2008 FINS AL 2015/2016 
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Càrr
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de 

treb

all 

 

Aquest 

curs 

s’ha 

anat 

fent el 

seguime

nt 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. 
 

 

 

 

 

 

No esta actualitzada! 
 

 

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 2015, (curs 14-15) seguint les instruccions del Departament 

d’Ensenyament. 

S’han dur a terme per part dels tutors 135 enquestes, sobre 155 possibles; és a dir 

s’han fet un 87,1 %. 

 

  Quadre comparatiu  Catalunya – Lacetània (evolució) 

 

Cal destacar l’important nivell d’inserció al nostre Institut, 66,67%. Al moment de 

fer aquesta memòria encara no es coneixen les dades acumulades de Catalunya. 

També és remarcable l’increment continuat d’inserció aboral, tant a grau mitjà com 

a superior, dels darrers anys. 

 
  Quadre comparatiu  CFGM – CFGS  
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  Quadre resum inserció graduats curs 14 – 15 (fet a l’abril de 2016) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Enquestes de satisfacció  en  FPCT: 

 

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

 

ES-5 Formació Pràctica en centres de treball La puntuació global 

supera l’objectiu mínim de l’indicador (I5), que es troba al 3,5. La 

majoria de les mitjanes han experimentat un ascens respecte del curs 

passat. 

Per cicles formatius, els CCFFGM obtenen les següents valoracions: 

4,49 en la valoració de l’entitat o empresa i 4,38 en la valoració de 

l’institut. En els CCFFGS la valoració de l’entitat o empresa presenta 

un valor de 4,62, mentre que la valoració de l’institut és de 4,44. 
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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 anys anteriors, per poder fer una comparativa aproximada. 

Enguany la mitjana més alta es troba a l’apartat Autoavaluació de 

l’alumne, amb un valor de 4,61 (+0,12 respecte del curs passat). 
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En l’apartat Valoració de l’entitat o empresa la millor puntuació es 

troba a “Has estat integrat amb la resta de treballadors del centre de 

treball“ , i a la part baixa, “Instal·lacions, materials i equipaments de 

l'entitat” (4,45). 

En l’apartat de valoració de l’institut el valor més baix es troba en 

“Estàs satisfet amb el seguiment del centre de les teves pràctiques?” 

(4,39). El valor més alt es troba en “La  informació sobre els criteris 

d'avaluació han estat clars?” (4,49). 

Enguany s’han recollit 149 enquestes (72 de GM i 77 de GS -16 menys 

que el curs passat-) 

Enquestes de satisfacció de les empreses sobre la FPCT (ES-6): 

 

La puntuació global supera l’objectiu mínim de l’indicador (I6), que es 

troba a 3,5, i puja una mica respecte del curs anterior. 

A CCFFGM és on trobem la mitjana més alta (4,33) i a CCFFGS es 

situa en (4,20). En els dos casos, ha pujat respecte del curs passat. 

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. Ordenades de menor a major puntuació i comparades 

amb els cursos anteriors: 
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Continua essent més alt l’ítem “L'actitud i comportament dels alumnes 

durant l'FPCT”, i ha pujat 0,17 respecte del curs anterior. L’ítem amb 

menor puntuació ha estat “Atenció i informació donada per part del centre 

educatiu” (4,14). La majoria d’ítems han pujat respecte  del curs anterior. A 

GM l’ítem que ha obtingut la puntuació més baixa ha estat: “L'eficiència i 

l'eficàcia per resoldre incidències per part del centre “ (4,08), i el de 

puntuació més alta: “L'actitud i comportament dels alumnes durant l'FCT“ 

(4,72). A GS l’ítem “Atenció i información donada per part del centre 

educatiu“ ha obtingut la puntuació més baixa (4,00) , i la puntuació més 

alta es troba, igual que a GM en “L'actitud i comportament dels alumnes 

durant l'FCT“ (4,48). Enguany s’han fet 50 enquestes telefòniques, 25 a 

GM i 25 a GS. 
El Cap del Departament de Relació amb les empreses 

José M. Férez Fernández 

Manresa, novembre de 2016 



 

22  

 

MEMÒRIA CFP : 

 

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). 

 



 

23  

 

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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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 de 5 eixos HAAS. Amb CNC HAAS. 

 Torn HAAS. Amb CNC HAAS. 

 Centre de mecanitzat 3 eixos DART CNC. Amb CNC FANUC. 

 Torn PINACHO. Amb CNC FANUC. 

 Simuladors de CNC FAGOR, FANUC, HEIDENHAIN i HAAS. 

 Robot MOTOMAN. 

 Plegadora AXIMAQ. 

 Punxonadora FINPOWER. 

 Electroerosió per penetració. ONA. (Cedida a l’Institut Lacetània) 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTORS I COL·LABORADORS 
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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 

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 

                           HELION TOOLS, 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 

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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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 

Martínez  Fitó, Marcel Masnou Andrés, Víctor Orrit Moncunill, Jordi Cuello 

Garcia i Juan Juárez Cervilla. 

  Serveis Complementaris: 

o Àrea de Mecanització:  Xavier Martínez Fitó, Víctor Orrit Moncunill, 

Juan Juárez Cervilla 

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

Andrés, Jordi Cuello Garcia. 

 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:  

 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:  

o MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMÁTICO, SA: Josep Pujol 
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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. 
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DENOMINACIÓ 
DURADA 

(hores) 

INICI 

CURS 
FI CURS ALUMNES 

TOLERANCIES GEOMETRIQUES 9 15-set-15 17-set-15 6 

CNC TORN FANUC 12 18-set-15 26-set-15 5 

HIDRAULICA BASICA 28 29-set-15 07-oct-15 3 

BUSINESS ENGLISH 84 02-oct-15 16-des-15 4 

BUSINESS ENGLISH 22 05-oct-15 21-des-15 2 

FORMACIÓ BÀSICA PER OPERARIS AUSA 16 06-oct-15 14-oct-15 23 

CNC FRESADORA HEIDENHAIN TNC 155. NIVELL I 30 08-oct-15 19-oct-15 2 

MUNTATGE I REPARACIÓ DE SISTEMES 

PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS 
90 08-oct-15 29-oct-15 12 

DISSENY 2D AUTOCAD 32 19-oct-15 12-nov-15 16 

BUSINESS ENGLISH. PART 3 2015 18 19-oct-15 21-des-15 4 

DISSENY INDUSTRIAL AMB SOFTWARE 3D 350 19-oct-15 05-feb-16 12 

PROGRAMA LIDERS 60 20-oct-15 21-gen-16 13 

MECANITZACIO AMB CNC 260 10-nov-15 05-feb-16 15 

PREPARADOR/A PROGRAMADOR/A DE 

MÀQUINES EINES AMB CNC 
1140 16-nov-15 29-jul-16 18 

CNC FRESADORA HEIDENHAIN. NIVELL I 32 16-nov-15 15-des-15 6 

METODES I TEMPS 20 18-nov-15 18-des-15 10 

DISSENY 3D SOLIDS CATIA 30 23-nov-15 23-des-15 7 

DISSENY 3D SOLIDS 15 25-nov-15 16-des-15 6 

ELECTRICITAT PER MECANICS 15 10-des-15 21-des-15 4 

MECANITZACIÓ PER ARRENCAMENT DE 

FERRITJA 
630 28-des-15 07-juny-16 16 

VERIFICACIÓ TRIDIMENSIONAL 40 11-gen-16 05-feb-16 10 

BUSINESS ENGLISH. NIVELL PREINTERMEDI- 

INTERMEDI 
52 11-gen-16 25-jul-16 4 

BUSINESS ENGLISH. NIVELL PRE-INTERMEDI 180 11-gen-16 19-des-16 2 

BUSSINESS ENGLISH 350 11-gen-16 23-des-16 4 

CNC FRESADORA ISO FANUC. NIVELL INICIAL 12 12-gen-16 21-gen-16 2 

OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ 

MECÀNICA 
440 03-feb-16 20-maig-16 15 

INTERPRETACIO DE PLANOLS 20 19-feb-16 06-maig-16 23 

ANGLES DE NEGOCIS. NIVELL A2 88 23-feb-16 28-jul-16 2 

MUNTATGE I POSADA EN MARXA DE BÉNS 

D'EQUIP I MAQUINÀRIA INDUSTRIAL 
710 25-feb-16 29-jul-16 17 

SOLDADURA 100 22-març-16 27-abr-16 15 

INTERPRETACIO D'ESQUEMES ELECTRICS 10 30-març-16 14-des-16 13 

MANTENIMENT INDUSTRIAL 40 04-abr-16 15-abr-16 12 
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Així doncs, i d’acord amb la classificació anterior, des del setembre de 2015 al 

juliol de 2016, el Centre de Formació Pràctica ha realitzat els següents cursos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ 
DURADA 

(hores) 

INICI 

CURS 
FI CURS ALUMNES 

AUTOMATS PROGRAMBLES 45 05-abr-16 12-maig-16 13 

OPERADOR/A DEMAQUINES EINES 250 05-abr-16 14-juny-16 15 

DISSENY 3D SOLIDS. NIVELL INICIAL 30 06-abr-16 18-maig-16 8 

MECANITZACIÓ PER ARRANCAMENT DE 

FERRITJA (2ª edició) 
630 29-abr-16 28-oct-16 14 

DISSENY DE PRODUCTES DE FABRICACIÓ 

MECÀNICA 
700 02-maig-16 28-oct-16 16 

DISSENY 3D AMB SOLIDWORKS 15 06-maig-16 24-maig-16 2 

SOLDADURA 20 23-maig-16 17-juny-16 8 

PREVENCIO DE RISCOS LABORALS 30 06-juny-16 12-jul-16 19 

DISSENY 3D AMB SOLIDWORKS. SOLIDS 30 06-juny-16 04-jul-16 11 

CAD-CAM AMB MASTERCAM. NIVELL I 35 13-juny-16 14-jul-16 13 

PNEUMATICA BASICA 40 14-juny-16 28-jul-16 5 

CNC HAAS (1ª edició) 125 15-juny-16 29-jul-16 8 

INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS 20 25-juny-16 30-juny-16 4 

64% 36% 
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EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT FORMATIVA 
 

Evolució del nombre de cursos. Curs 2001/2002 – 2015/2016. 
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EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT FORMATIVA 
 

 

Evolució del nombre d’hores. Curs 2001/2002 – 2015/2016. 
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EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT FORMATIVA 
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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. 

 

 Borsa de treball: A través de les pràctiques dels alumnes dels cursos 

ocupacionals o els alumnes aturats de la formació contínua intentem 

lligar les demandes de les empreses amb els perfils dels nostres alumnes. 
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ALTRES DADES D’INTERÈS 

 
El dia 17 de setembre de 2015 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el 
Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània i la Fundació Centre Tecnològic 
de Manresa per fomentar la promoció de projectes i activitats per fomentar  la 
competitivitat de les empreses del territori 
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ALTRES DADES D’INTERÈS 
 
EL CFP PARTICIPA EN EL PROJECTE PROMOCIÓ DE LES EMPRESES 
INDUSTRIAL AL BAGES. 
 
Promogut pel CIO de l’Ajuntament de Manresa i finançat per la Diputació de 
Barcelona.  
 
El conveni es va signar el juliol del 2015, però per començar a treballar a partir del 
setembre de 2015. Te un triple objectiu: afavorir la competitivitat de la indústria local, 
enfortir la col·laboració publicoprivada com a estratègia de desenvolupament econòmic 
a la demarcació i generar llocs de treball especialment adreçats als col·lectius més 
impactats per l’atur (persones majors de 45 anys, menors de 34 i aturades de llarga 
durada). 
 
S’han impartit 4 cursos, disseny industrial amb software 3D, Operacions bàsiques de 
fabricació mecànica, mecanització amb CNC i verificació. 
  
 
 PROGRAMA EUROPEU MICA 
 
Participació  de la Fundació Lacetània amb un programa europeu conjuntament amb 
l'Institut Lacetània com a prova pilot per fer intercanvis entre alumnes i professors dins 
del camp de la formació professional.  
 
Les especialitats escollides són la robòtica, l’automatització  i la mecanització. Hi 
participen: Portugal, República Txeca, Polònia, Alemanya, Finlàndia i nosaltres.  
 
El projecte te una durada de 3 anys. Des de setembre de 2015 a l’agost del 2018. 
 
VISITA DE LA DIRECTORA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. MERCÈ 
GARAU 
 
El dia 1 de juliol del 2016 va fer primer una visita de les instal·lacions i després va tenir 
lloc una reunió amb empresaris de la comarca on se li va plantejar tota la problemàtica 
que tenim en relació al SOC.  
 
La directora va exposar les propostes de millora que volen implantar en el SOC.  
 
 
COL·LABORACIÓ AMB LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA AMB EL 
PROGRAMA PICE 
 
Es van impartir dos cursos de formació tècnica adreçada a joves inscrits al programa 
de garantia juvenil, de les especialitats de soldadura i de pneumàtica i hidràulica; d’una 
durada de 90 hores cadascun.  
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El CFP s’alia amb la multinacional nord americana Haas per esdevenir un centre 
formatiu de referència en fabricació mecànica 
 

Amb una inversió de 200.000 euros en nova maquinària, el CFP es converteix en 

el primer membre català de la xarxa de centres HTEC de Haas. 

El nou projecte suposarà un salt qualitatiu en l’oferta de cursos de formació per 

al sector industrial, que ha de permetre formar professionals altament qualificats i 

capaços d’aportar valor afegit a les empreses. 

 

S’ha incorporat un centre de mecanitzat de cinc eixos i un torn CNC amb eines 

motoritzades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA D’EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA. WORD CLASS MANUFACTURING 

 

El dia 27-04-2016 es va presentar a les instal·lacions del CFP el “Programa 

d’Excel·lència Operativa”.  

 

Va ser organitzat conjuntament amb La Patronal Metal·lúrgica del Bages i el QRM 

Institute.  

 

L’objectiu del projecte WCM és aconseguir augmentar la competitivitat del teixit 

industrial de la comarca del Bages, perseguint augmentar l’atractiu de la massa de 

proveïdors de la comarca per tal de poder-hi focalitzar la compra de les tractores a la 

comarca i enfortir les nostres principals tractores. 
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TALLER FORMATIU SOBRE MECANTIZAT D’ALTA VELOCITAT.  
 

 

El passat dia 9 de setembre es va fer una 

taller pràctic sobre la mecanització d’alta 

velocitat, amb l’objectiu d’oferir els 

coneixements bàsics per comprendre 

millor el concepte de mecanitzat d’alta 

velocitat, per tal de saber quan cal aplicar 

aquest mètode i aprendre’n la 

programació específica.  

Es va fer una introducció als conceptes 

tecnològics, principis bàsics de 

mecanització, programació i tipologia de 

màquines. Va tenir una assistència d’unes 

12 persones. 

 
 
JORNADA SOBRE Lean Manufacturing i Industria 4.0. Preparant els 
professionals del futur. 10-12-15 

 
El dia 10 de desembre del 2015 es va fer una jornada sobre la indústria 4.0 
organitzada conjuntament amb FESTO. 
 
La sessió va apropar als responsables de plantes productives el concepte de fàbrica 

intel·ligent, una nova visió de la indústria consistent en l’ús de diferents tecnologies 

enfocades a la fabricació informatitzada i, al mateix temps, a la interconnexió de tots 

els processos a partir de l’anomenat “Internet Industrial de les Coses”. 
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La voluntat d’aquesta jornada va ser fer arribar al teixit industrial del territori les 
darreres tendències en gestió i organització de plantes industrials per tal que puguin 
adoptar-les a les seves empreses i guanyar competitivitat.  

 

JORNADA DE METROLOGIA: “Mesurar per millorar” 

 
El dia  9-2-16 es va celebrar una jornada tècnica sobre  la importància de la metrologia 
dins el procés productiu i es van presentar solucions tecnològiques en l’àmbit de la 
medició.  

 
SEMINARI TÈCNIC SOBRE ESTRATÈGIES DYNAMIC EN MASTERCAM 
 
El dia 24 d’abril de 2016 es va fer una exposició de les diferents estratègies i 
tecnologies de mecanitzat amb l’objectiu del compromís d’utilització de la tecnologia 
Dynamic amb Mastercam, per tal d’incrementar la vida de l’eina i així poder  
incrementar beneficis i productivitat.  
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Col·laboració amb la competició d’automobilisme Formula Student de l’UPC de 
Manresa, “Dynamics UPC MANRESA”. 
 
Formula Student és la competició d’automobilisme per excel·lència a nivell universitari 

on cada any equips d’universitats d’arreu del món comencen el repte de dissenyar i 

construir un monoplaça de competició per competir contra altres equips en unes 

proves que no només avaluen el comportament dinàmic del vehicle sinó també altres 

aspectes no tan tècnics. 

El CFP ha mecantizat unes peces pel cotxe de Manresa. 
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APORTACIONS ECONÒMIQUES 

 

BEQUES ALUMNES 
 

IES GUILLEM CATÀ   9.968,30 
IES QUERCUS   1.704,88 
IES LACETÀNIA 
 

50.061,55 
 

TOTAL            
            61.734,73 

 
   

SUBVENCIONS ALS INSTITUTS 
 

IES LACETÀNIA 
 

 

Cursos de reciclatge 1.574 
Explotació 
 

2.293,01 

IES GUILLEM CATÀ 
 
Cursos de reciclatge                                                                         

  
 
    40 

Explotació 333,18 
 
IES QUERCUS 
 

 

Cursos de reciclatge 
Explotació 
 

56 
60,81 

  
 

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. 
 
 

Patronal Metal.lúrgica del Bages 915.22 
Comissions Obreres 465.37 
Consell Comarcal del Bages 1845,95 
Ajuntament de Manresa 1845.95 

 
 

RESULTATS DE L'EXERCICI 
 
Els resultats de l'exercici comptable de la Fundació del període 01-09-15 al 31-08-16 
han estat de 20.550,54 Euros. 
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ECONOMIA

 El president dels Estats
Units, Barack Obama, va signar
ahir un decret que obliga les
empreses amb contractes amb
el govern a oferir als seus
empleats fins a set dies pagats
per malaltia l'any

EUA
EL PERSONATGEL’EMPRESALA INICIATIVA

Marcadors
BARACK OBAMA

ESTÉN LA BAIXA PER
MALALTIA PER

DECRET

 Iberdrola començarà a
facturar per hores, és a dir,
cobrant l'electricitat al preu al
qual cotitza en el moment en
què es consumeix, a partir de
l'1 d'octubre a 1,78 milions 
de clients

Iberdrola

COMENÇARÀ A
FACTURAR PER

HORES A PARTIR
D’OCTUBRE

 L'Audiència Nacional ha
condemnat l'expresident de
Marsans i de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, a cinc anys i mig de
presó i al pagament d'una multa
d’1,2 milions d'euros per haver
buidat les arques de Marsans

Díaz
Ferrán

CONDEMNAT A CINC
ANYS I MIG DE

PRESÓ I A PAGAR
1,2 MILIONS 

FORMACIÓ I EMPRESA Segons l’estudi anual del Consell de Cambres i Ensenyament, el 39,10% dels graduats
en grau mitjà troben feina 9 mesos després d'acabar, mentre que entre els de graduat superior ho fan el 53,29%.
Els qui han fet una FP dual, amb pràctiques formatives a l'empresa, troben feina en el 59,11% dels casos
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El nombre de graduats que tro-
ben feina en els nou mesos pos-
teriors a la finalització dels estu-
dis continua pujant. Si l'estudi
d'inserció laboral de la formació
professional de l'any passat, que
enquestava els que havien acabat
el curs 2012-2013, ja apuntava
un lleuger increment de l'ocu-
pació, aquest 2015, amb enques-
tats que han acabat el curs el
2013-2014, ja són gairebé la mei-
tat dels que finalitzen FP.

Així, segons les dades que van
presentar ahir el Consell de Cam-
bres de Catalunya i el departa-
ment d'Ensenyament, el 46,58%
dels graduats troben feina du-
rant aquests 9 mesos primers i ho
fan amb més facilitat, els qui tenen
un nivell de formació més alt, és
a dir, FP superior, que no pas els
de la FP de grau mitjà. El 39,10%
dels graduats en grau mitjà troben
feina 9 mesos després d'acabar,
mentre que els de graduat supe-
rior, ho fan el 53,29%. Els qui han
fet una FP dual, amb una part de
pràctiques formatives a l'empre-
sa, troben feina en un 59,11%
dels casos. És la primera vegada
que es disposen de dades sobre-
la FP dual, ja que es va implantar
fa dos anys.

Aquest increments contrasten
amb una petita davallada del per-
centatge de graduats que conti-
nuen estudiant, al voltant del 3%,
del 42,88 el 2014 al 39,42% aquest

2015, però tot i això, segons va des-
tacar el director general de For-
mació Professional, Melcior Ar-
carons, aquesta inserció no s'ha fet
«a costa» de la continuïtat for-
mativa dels alumnes. El 65% dels
graduats de grau mitjà decideix
continuar estudiant per accedir a
grau superior, mentre que també
ho fan el 64,76% dels graduats de
superior.

Per famílies laborals, en grau
mitjà, els estudis al voltant de l'e-
dificació i l'obra civil lidera la in-
serció i en canvi, té una baixa
continuïtat formativa, mentre que
els estudis d'imatge i so, tenen no-
més un 15% d'inserció i en canvi,
continuen estudiant la majoria
dels seus graduats.

En grau superior, els estudis
amb més possibilitats de trobar
feina són de l'àmbit de les indús-
tries alimentàries, seguits de les
àrees de fusta, tèxtil i seguretat i
medi ambient. En canvi, els gra-
duats en activitats físiques i es-
portives són els que més opten per
seguir estudiant, seguit dels d'e-
dificació i obra civil i serveis so-
cioculturals a la comunitat.

Els graduats que, en el mo-
ment de l'enquesta no tenen fei-
na, creuen que la manca d'expe-
riència és la principal dificultat
amb què es troben , per sobre de
la manca d'ofertes laborals ade-
quades a la formació, un motiu
que és lleugerament superior al de
la darrera enquesta i que, per Ar-

carons, demostra que les políti-
ques educatives per potenciar
l'experiència en empreses van
ben encaminades. Amb aquestes
dades sobre la taula, Arcarons ha
volgut destacar que es consolida
la tendència anunciada el 2014, i
que per tant, la recuperació eco-
nòmica es comença a notar en
aquest col·lectiu de la població, re-
duint també, els índex d'atur.

Menys relacions personals
Tot i que les relacions personals
encara són la principal eina per
proporcionar feina als graduats,
tant en grau mitjà com superior,
ha perdut pes respecte de l'any
passat, a favor de la via d'haver fet
pràctiques en una empresa o el
currículum del candidat. Així, el
23,43% dels ocupats de grau mit-
jà i el 21,07% dels de grau superior
(l'any passat eren el 21,60% i el
18,89%, respectivament) han
aconseguit feina a través de l'em-
presa on han fet les pràctiques.

Per a la consellera d'Ensenya-
ment, Irene Rigau, aquesta és
una de les dades més rellevants
perquè demostra que les rela-
cions personals, que no són «me-
ritocràtiques», tenen menys im-
portància i s'ha aconseguit més
pes a la via de les pràctiques, de
borsa de centres i de la FP dual.
Per a la consellera, aquesta és
una de les «missions» que té el de-
partament i que, de moment, ha
suposat una millora.

ACN | BARCELONA

El 46% dels graduats en FP ja troba feina
nou mesos després d'acabar els estudis

Un treball posa de manifest que, com més nivell formatiu, més inserció laboral i de més qualitat

Els dos principals sindicats
CCOO i UGT han convocat una
concentració en defensa de la in-
dústria a Catalunya per a demà a
Barcelona en suport, entre d'altres,
dels treballadors de les fàbriques
de Valeo i la martorellenca d’Ino-
vyn-Solvay, amenaçades amb pos-
sibles tancaments. La concentra-
ció tindrà lloc a la plaça Sant Jau-

me de Barcelona amb el lema «En
defensa de la indústria a Catalu-
nya. Sense indústria no hi ha país».

Els sindicats pretenen cridar
l'atenció sobre la necessitat d'una
política industrial «proactiva» a
Catalunya que eviti deslocalitza-
cions d'indústries i que estigui «al
servei dels treballadors», segons va
assegurar ahir el líder de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego.

Els dos sindicats han demanat
al Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme que s'impliqui en la re-
cerca de solucions per a la planta
d'Inovyn Solvay a Martorell, que
s'ha quedat fora de les subhastes
de interrompibilitat per incomplir
les ordres d'interrupció del sub-
ministrament elèctric. Segons els
sindicats, la decisió ministerial
posa en perill el manteniment de

l'ocupació i de l'activitat a la plan-
ta, en què treballen 500 persones.

De la seva banda, la plantilla del
fabricant de components per a
automoció Valeo a Martorelles
porta en vaga indefinida des del ju-
liol en protesta per la intenció de
l'empresa de traslladar les línies de
producció i els empleats al seu
centre a Aragó. La companyia vol
agrupar la producció a Saragossa.

EFE | BARCELONA

CCOO i UGT convoquen una concentració per
a demà en defensa de la indústria a Catalunya

Melcior Arcarons i Irene Rigau, en primer terme, en la roda de premsa d’ahir

ACN

Dos clúster catalans, el de l'es-
port (Indescat) i el dels mitjans de
producció agrícola (Femac), han
guanyat dos dels cinc projectes de
la convocatòria Cluster Go Inter-
national impulsada per la Comis-
sió Europea, de manera que rebran
gairebé un milió d'euros en con-
junt. En un comunicat, el depar-
tament d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat ha assegurat que
aquests fons serviran perquè
aquests dos clúster liderin dos
projectes internacionals al costat
d'altres clústers del seu àmbit sec-
torial.  Així, el projecte liderat per
Indescat estarà format per cinc
clústers de diversos països i una
plataforma europea, i té com a
missió facilitar la projecció exterior
de les pimes d'aquest àmbit en
àrees com els EUA, el Japó i la Xina.
De la seva banda, Femac liderarà
un projecte denominat Natural
Resources Efficiency, que suma 9
clústers europeus.

EFE | BARCELONA

Dos clústers
catalans guanyen
un concurs
europeu i rebran
un milió d’euros 

El Centre de Formació Pràctica
organitza per a demà un taller
gratuït d’introducció al mecanitzat
d’alta velocitat. L’activitat es farà a
les instal·lacions del CFP al Palau
Firal entre les 9 i les 11 del matí.
El taller anirà a càrrec de Josep
Sierra, enginyer d’aplicacions d’Im-
car, empresa especialitzada en
projectes de mecanització. 

L’objectiu d’aquesta sessió és
oferir els coneixements bàsics per
comprendre millor el concepte
de mecanitzat d’alta velocitat, per
tal de saber quan cal aplicar aquest
mètode i aprendre’n la progra-
mació específica. Es farà una in-
troducció a conceptes tecnolò-
gics, principis bàsics de mecanit-
zació, programació i tipologia de
màquines. Per participar al taller
cal inscriure’s trucant al 93 875 72
79 o bé enviant un correu electrò-
nic a cfp@cfp.cat.

REDACCIÓ | MANRESA

El CFP estrena  el
curs formatiu amb
un taller sobre el
mecanitzat d’alta
velocitat
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ECONOMIA

 L'Institut d'Economia Mundial
de Kiel manté els pronòstics de
creixement del PIB alemany de
l’1,8% per a aquest any i del
2,1 % per al que ve. Així mateix,
per al 2017, apunta a un avenç
del 2,3% 

Alemanya

EL PRONÒSTICLA TENDÈNCIAEL PAÍS

Marcadors
ELS ECONOMISTES

PRONOSTIQUEN QUE
CREIXERÀ

EL 2,3 % EL 2017

 L’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal preveu
que l'economia espanyola creixi
el 0,7% en el tercer i quart
trimestre de l'any en taxa
intertrimestral, el que suposaria
un alentiment de l'alça del PIB

0,7%
L’AIREF PREVEU UN
ALENTIMENT DEL

CREIXEMENT
ESTATAL

 La ministra de Foment, Ana
Pastor, diu que els aeroports de
la xarxa d'Aena a Espanya van
sumar entre el gener i agost
140 milions de passatgers i
preveu que superin els 200
milions aquest any.

Aena
ELS AEROPORTS

PODRIEN ARRIBAR
ALS 200 MILIONS
DE PASSATGERS

El Centre de Formació Pràctica
(CFP) de Manresa programa dos
cursos enfocats a millorar la com-
petitivitat de les empreses indus-
trials del territori, en un acord en-
tre el CFP i Aurea Productiva, una
empresa especialitzada en la for-
mació i l’assessorament en l’àrea
d’operacions per a empreses in-
dustrials. La iniciativa vol donar
resposta a «la necessitat d’una
oferta de formació específica per
al sector industrial del Bages en
tècniques i metodologies de ges-
tió que ajudin a incrementar la
competitivitat d’aquestes empre-
ses», segons el CFP.

El primer curs té el títol Projec-
tes 2.0 i s’iniciarà el dia 6 d’octubre.
Es tracta d’un curs on es parlarà de
dues de les metodologies més uti-
litzades en la gestió de projectes,
PMBOK i Agile, i on s’incidirà en la
importància d’una bona gestió,
ja que no arribar al mercat a temps
o haver d’utilitzar més recursos
que la competència per treure un
producte al mercat poden ser fac-
tors decisius en la supervivència
d’una empresa.

La segona proposta té l’objectiu
de millorar la professionalització
i la capacitat de lideratge dels res-
ponsables de taller, encarregats
de producció o responsables d’e-
quip. El Programa Líders s’inicia-
rà el 19 d’octubre de manera si-
multània a Manresa i a Vic i pretén
que els participants aprenguin a
gestionar equips i a liderar i res-
ponsabilitzar-se de la seva àrea de
treball. Els dos cursos s’impartiran
a les instal·lacions del CFP al Pa-
lau Firal de Manresa. 

REDACCIÓ | MANRESA

El CFP organitza
dos cursos per
incrementar la
competitivitat
de les empreses

Catalunya es va situar el 2013 per
quart any consecutiu per sota de
la mitjana pel que fa a recursos re-
buts a través del model de finan-
çament autonòmic, tal com va
posar ahir de manifest el departa-
ment d'Economia a través d'un co-
municat després de rebre les dades
sobre liquidació del ministeri d'Hi-
senda.

Així, cada català va aportar 2.298
euros en concepte d'impostos,
349 més que la mitjana de l'Estat,
i en va rebre a canvi 2.075, 53 
menys que la mitjana estatal. D'a-
questa manera, tenint en compte
els euros per habitant, Catalunya
va passar a ser la segona autono-
mia que més va aportar al mo-
del –fins aleshores era la tercera–
però la desena que més va rebre un
cop redistribuïts els recursos.

Els ciutadans que més van apor-
tar al model de finançament el
2013 van ser els madrilenys, amb
2.642 euros per habitant. Després
de Catalunya i seguida de ben a
prop es va situar les Illes Balears,
amb 2.296 euros. A la cua van
quedar les Canàries (837 euros
per habitant) i Extremadura
(1.482).

De mitjana, cada espanyol va
pagar impostos per valor de 1.949
euros i, un cop redistribuïts els re-
cursos, en va rebre a canvi 2.128
euros.

Segons els càlculs del departa-
ment d'Economia, si es té en

compte l'impacte del cost de la
vida a cada autonomia, Catalunya
cau fins a la catorzena posició, la
penúltima, en recursos rebuts,
amb 1.912 euros per habitant.

En termes absoluts, el 2013 Ca-
talunya va ser l'autonomia que
més impostos va aportar al siste-

ma de finançament (17.362 mi-
lions d'euros) darrere de Madrid i
la segona que més va rebre
(15.674) darrere d'Andalusia.

En els darrers exercicis liquidats
(2010, 2011 i 2012) Catalunya va ser
la tercera autonomia en ingressos
tributaris aportats i la desena en re-
cursos rebuts. Així, el 2013 Cata-
lunya va perdre 8 posicions relati-
ves en lloc de 7.

De fet, Catalunya només es va
situar lleugerament per sobre de la
mitjana en recursos rebuts el pri-
mer any d'aplicació del model de

finançament, el 2009. Des del 2010
fins al 2013 s'ha produït un des-
equilibri vertical a favor de l'Estat,
ja que els seus recursos han aug-
mentat a una taxa interanual del
8,3 %, mentre que els recursos de
les autonomies s'han reduït glo-
balment el 3 %.

CARLES BLAYA | MANRESA

Catalunya ja és la segona autonomia que
més aporta al model de finançament 

Segons dades del 2013, és la desena comunitat a rebre diners un cop redistribuïts els recursos

BALANÇA FISCAL Cada català va aportar, el 2013, 2.298 euros en concepte d'impostos, 349 més que la mitjana
de l'Estat, i en va rebre a canvi 2.075, 53 menys que la mitjana estatal. En euros per habitant, Catalunya
va ser la segona autonomia que més va ingressar al model però només la desena que més en va rebre 
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El primer secretari del PSC, Mi-
quel Iceta, es va reunir ahir amb re-
presentants dels treballadors de la
planta Inovyn Solvay de Martorell
i es va comprometre que els so-
cialistes catalans treballaran per
mantenir els llocs en perill. La
planta ha quedat fora de les sub-
hastes d'interrumpibilitat per in-
complir les ordres d'interrupció del

subministrament elèctric, una de-
cisió del ministeri d'Indústria que
suposa, segons els sindicats, que es
posi en perill el manteniment de
l'ocupació i de l'activitat a la plan-
ta, on treballen 500 persones. La
socialista Eva Granados va dema-
nar al ministeri que «obri el diàleg
amb l'empresa i els representants
dels treballadors per garantir la via-
bilitat dels 500 llocs de treball i

2.000 més d’indirectes». Tant per
a la portaveu socialista com per al
president del comitè d'empresa,
Jordi Calvo, es tracta d'una qües-
tió de «voluntat política». Els grups
del Parlament, excepte el PPC,
van registrar l'1 de setembre una
proposta de resolució en què ins-
ten la Generalitat a crear una tau-
la de diàleg per garantir els llocs de
treball, entre altres aspectes.

EFE | BARCELONA

Iceta compromet el PSC a intercedir
pel futur dels llocs de treball de Solvay

El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, i el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro

ARXIU/ACN

Els que més van aportar al
model de finançament el
2013 van ser els madrilenys,
amb 2.642 euros per persona

El 2013 Catalunya va ser
l'autonomia que més
impostos va aportar al
finançament estatal

CaixaBank, de nou entre els
bancs més sostenibles del món

CaixaBank ha aconseguit una
puntuació de 83 punts al Dow Jo-
nes Sustainability Index (DJSI), el
primer indicador mundial de l'ac-
tuació de les empreses en termes
de sostenibilitat. El resultat supe-
ra d’un punt l'obtingut l'any ante-
rior i està cinc punts per damunt
del mínim necessari per formar
part del DJSI a escala global. El
2015, els analistes del DJSI han in-

clòs 27 bancs en l'índex mundial,
dels quals 12 són europeus. Cai-
xaBank ha rebut la màxima pun-
tuació (100 punts sobre 100 pos-
sibles) en estabilitat financera i llui-
ta contra el blanqueig de capi-
tals, i s'ha situat amb un resultat su-
perior als 90 punts, en gestió de la
marca, codi ètic i codi intern de
conducta, gestió de riscos, políti-
ca mediambiental i actuacions
per afavorir la inclusió financera.
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El CFP llança una nova proposta
formativa d'alt nivell
La formació està pensada per incrementar la competitivitat de les empreses
industrials del territori

El Centre de Formació Pràctica llança aquest curs una nova proposta formativa amb dos cursos d'alt
nivell enfocats a millorar la competitivitat de les empreses industrials del territori. Aquesta nova
aposta és fruit de l'acord entre el CFP i Aurea Productiva, una empresa especialitzada en la
formació i l'assessorament en l'àrea d'operacions per a empreses industrials, i vol donar resposta a
la necessitat d'una oferta de formació específica per al sector industrial del Bages en tècniques i
metodologies de gestió que ajudin a incrementar la competitivitat d'aquestes empreses.

El primer curs porta per títol Projectes 2.0 i s'iniciarà el dia 6 d'octubre. Es tracta d'un curs on es
parlarà de dues de les metodologies més utilitzades en la gestió de projectes, PMBOK i Agile, i on
s'incidirà en la importància d'una bona gestió, ja que no arribar al mercat a temps o haver d'utilitzar
més recursos que la competència per treure un producte al mercat poden ser factors decisius en
la supervivència d'una empresa.

La segona proposta té l'objectiu de millorar la professionalització i la capacitat de lideratge dels
responsables de taller, encarregats de producció o responsables d'equip. El Programa Líders
s'iniciarà el 19 d'octubre de manera simultània a Manresa i a Vic i pretén que els participants
aprenguin a gestionar equips i a liderar i responsabilitzar-se de la seva àrea de treball. Al llarg del
curs, tots els alumnes elaboraran un pla de treball per a la seva àrea que hauran de presentar a la
direcció de la seva empresa.

Els dos cursos s'impartiran a les instal·lacions del Centre de Formació Pràctica al Palau Firal de
Manresa. Com a prèvia i presentació d'aquestes noves propostes, el dimecres 16 de setembre
tindrà lloc la jornada gratuïta "Els 4 pilars de la competitivitat", en què es començaran a introduir
alguns dels conceptes que després es treballaran als cursos i, sobretot, es parlarà de la
importància dur a terme una gestió professionalitzada i utilitzar les eines de gestió més adequades.
Per a més informació dels cursos, es pot trucar al CFP al telèfon 93 875 72 79 o bé enviar un
correu electrònic a cfp@cfp.cat.
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Últims dies per inscriure’s al curs de la Cambra i el CFP
adreçat a joves que vulguin treballar al sector industrial

Les inscripcions es tanquen el 15 de setembre i la formació s’iniciarà el dia 21.

De: Redacció  

El  proper  dimarts  15  de  setembre  finalitza  el  període  d’inscripció  per  al  curs  del
Programa Integral de Qualificació i Ocupació de la Cambra (PICE), adreçat a joves sense
feina que vulguin treballar al sector industrial. El curs l’ofereixen de manera conjunta la
Cambra de Comerç de Manresa i el Centre de Formació Pràctica, referent en la formació
de professionals de la indústria. És gratuït i poden ferlo joves de fins a 30 anys que no
treballin ni estiguin estudiant.

El  curs  s’iniciarà  el  21  de  setembre  amb  l’apartat  de  formació  troncal,  que  inclou  10
hores de formació en TIC, 30 hores de formació en ocupabilitat i habilitats socials i 25
hores  d’anglès.  Aquesta  part  del  programa  vol  donar  a  tots  els  participants  unes
competències bàsiques i necessàries a l’hora d’incorporarse a qualsevol lloc de treball.

La formació específica, que s’impartirà al CFP, començarà el dia 13 d’octubre. Es tracta
d’un  curs  de  90  hores  de muntatge  i  reparació  de  sistemes  pneumàtics  i  hidràulics,
béns d’equip  i màquines  industrials. Aquesta  formació està  clarament enfocada a què
els  alumnes  acabin  treballant  en  alguna  de  les  empreses  industrial  del  territori.  Per
aquest motiu, el programa PICE també afavoreix el contacte entre els estudiants  i  les
empreses  i  disposa  d’incentius  per  a  les  empreses  que  incorporin  nous  treballadors
provinents d’aquest programa.

El programa PICE es desenvolupa a tot l’estat per part de les Cambres de Comerç amb
l’objectiu  de  lluitar  contra  l’atur  juvenil.  Al  territori,  la  Cambra  de  Manresa  és
l’encarregada d’implantarlo, a partir de l’anàlisi de les necessitats del teixit empresarial
de  la  comarca.  El  programa  preveu  facilitar  la  inserció  laboral  de  350  joves  de  la
comarca en 4 anys.
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El CFP explicarà com millorar la
competitivitat d'empreses
industrials
En una jornada gratuïta aquest dimecres

El Centre de Formació Pràctica explicarà a les empreses industrials del territori quines eines tenen al
seu abast per ser més competitives. Serà en una jornada gratuïta que tindrà lloc aquest dimecres,
16 de setembre, a partir de les 9 del matí a les instal·lacions del CFP al Palau Firal. El ponent serà
Sergi Mussons, especialista en productivitat i soci consultor a Àurea Productiva, l'empresa
osonenca amb la qual el CFP ha unit esforços per oferir nous cursos enfocats a millorar la
competitivitat del teixit industrial del Bages.

La jornada porta per títol "Els 4 pilars de la competitivitat" i està especialment dedicada a empreses
del sector industrial. Tindrà el format d'un taller interactiu en el qual s'exposaran quins són els
passos crítics per a la professionalització d'una planta productiva. Els assistents podran comprovar
quin grau de competitivitat té la seva empresa i conèixer les principals metodologies i tècniques
que asseguren la competitivitat de les millors plantes productives de tot el món, per escollir la més
adequada a la seva empresa.

El proper mes d'octubre començaran els dos cursos conjunts del CFP i Àurea Productiva en què
s'aprofundirà sobre tot allò relacionat amb la productivitat industrial i les metodologies i tècniques
més innovadores per aconseguir-la.
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Fundació CTM, Patronal
Metal·lúrgica i CFP entrenyen
lligams

Acord entre Fundació CTM, Patronal Metal·lúrgica i CFP. Foto: Taelus

La Fundació CTM-Eurecat, la Patronal Metal·lúrgica del Bages i el Centre de Formació Pràctica de
la Fundació Lacetània de Manresa han signat aquest dijous, 17 de setembre, sengles convenis de
col.laboració per tal de treballar conjuntament per al desenvolupament del teixit empresarial, la
promoció de projectes i d'activitat, per tal de fomentar la competitivitat de les empreses. 

En virtut d'aquesta signatura, la Fundació CTM i la Patronal Metal·lúrgica del Bages acorden,
entre d'altres punts, difondre i promoure l'R+D+i a les empreses del sector del metall; fomentar la
participació en projectes locals, territorials i internacionals; participar en projectes i estudis que
afavoreixen el coneixement de les necessitats de les empreses del sector en els àmbits de la
formació i la innovació, i alhora facilitar el desenvolupament territorial a partir del foment de la
competitivitat i innovació. 

D'altra banda, l'acord entre la Fundació CTM i el Centre de Formació Pràctica (CFP) de la Fundació
Lacetània de Manresa estableix el foment de la formació específica i l'R+D+i del sector metall-
mecànic per a la qualificació del personal com a factor clau de competitivitat empresarial. També
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recull la promoció de la formació a través de la implicació d'altres institucions tecnològiques i
acadèmiques i el foment i la difusió del serveis de metrologia i de prototips, a més de projectes de
simulació per a empreses, la participació en projectes i estudis que afavoreixen el coneixement de
les necessitats de les empreses del sector en l'àmbit de la formació i innovació, el foment de la
divulgació tecnològica i facilitar el desenvolupament territorial. 

Els dos convenis signats per part de la Fundació CTM-Eurecat amb la Patronal Metal·lúrgica del
Bages i el Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània acorden també un Pla de treball
operatiu i la seva corresponent realització, que contemplarà trobades, visites, jornades i seminaris,
així com la seva difusió. En virtut d'aquest acords, que tindran una vigència d'un any, es
constituiran les respectives comissions d'execució i de seguiment de les accions acordades. 
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La Fundació Lacetània celebra 25
anys com a pionera de la FP
El primer acte commemoratiu serà un sopar que tindrà lloc el divendres 2 d'octubre
a Món Sant Benet, amb la presència de Felip Puig

La Fundació Lacetània celebra enguany el seu 25è aniversari com a referent en l'impuls de la
formació professional a la comarca del Bages. La Fundació, creada l'any 1990, ha estat un cas
d'èxit de col·laboració público-privada i d'implicació dels diferents agents que prenen part en la
formació professional: centres d'ensenyament, empreses i institucions. Un dels principals
projectes de la Fundació Lacetània ha estat la creació del Centre de Formació Pràctica per a la formació
i reciclatge dels professionals del sector del metall del Bages.

Els actes de commemoració del 25è aniversari de la Fundació s'iniciaran el proper 2 d'octubre amb
un sopar a Món Sant Benet, que comptarà amb la presència del conseller d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat, Felip Puig. És un acte en què s'ha convidat a totes les persones que han format part
del Patronat i de les diferents Comissions Executives així com a col·laboradors, empreses i
centres educatius que al llarg d'aquests 25 anys han tingut relació amb la Fundació Lacetània. Al
llarg de l'any, està previst que se celebrin altres actes de caire més acadèmic i professional.

Una iniciativa pionera a Catalunya

La Fundació Lacetània és una iniciativa pionera a Catalunya per l'abast de les seves accions i per
la capacitat d'unir en un projecte comú les voluntats d'institucions, empreses i centres
d'ensenyament públics. La seva creació va ser una iniciativa de la Cambra de Comerç de
Manresa, la Patronal Metal·lúrgica del Bages i l'institut Lacetània per harmonitzar els criteris de
gestió de les pràctiques dels alumnes a les empreses i enfortir les relacions entre els centres
educatius que impartien estudis de formació professional i el teixit empresarial del territori. Avui, en
formen part  11 instituts de la comarca, encara que no tots amb oferta d'estudis de formació
professional, i només en els darrers 5 anys ha gestionat prop de 1.500 convenis de pràctiques,
molts dels quals han afavorit la inserció laboral dels alumnes d'FP en empreses de la comarca.

Treballar per promocionar i tenir a la comarca una formació professional de qualitat ha estat un
dels principals objectius de la Fundació Lacetània al llarg d'aquest temps. Per aquest motiu, els
beneficis que obté la Fundació s'inverteixen en la millora dels equipaments i infraestructures dels
centres de formació professional que en formen part.

Impulsora del Centre de Formació Pràctica

La Fundació Lacetània és també la titular del Centre de Formació Pràctica, un centre de formació de
referència per a la indústria del metall de la comarca del Bages. El CFP, que a principis del 2016
celebrarà els seus 15 anys de vida, disposa d'equipaments amb la tecnologia més avançada per
formar als professionals del sector metall. A més, col·labora amb les empreses com a soci
tecnològic en l'assessorament i desenvolupament de projectes tècnics. Des de la seva creació fins
ara, el CFP ha impartit prop de 600 cursos que han estat seguits per més de 7.000 alumnes.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/54383/fundacio/lacetania/celebra/25/anys/pionera/fp



Regió7 DIMARTS, 22 DE SETEMBRE DEL 2015 33

ECONOMIA

Volkswagen, que ha reconegut
que va trucar els seus vehicles per
eludir les normes mediambientals
dels Estats Units, s'ha convertit
en l'últim fabricant d'automòbils
investigat per Washington, que té
el sector sota lupa.

Volkswagen Canadà va dir ahir
que ha emès una directiva als seus
concessionaris al país perquè dei-
xi de vendre «tots els vehicles afec-
tats a l'espera de la resolució d'a-
questa matèria». Als Estats Units,
Volkswagen no va informar ahir
públicament de la suspensió de les
vendes d'automòbils equipats amb
motors dièsel de quatre cilindres,
però mitjans locals van dir que la
companyia ja havia comunicat als

seus concessionaris que deixin
de vendre els models 2015 i 2016
que tenen emmagatzemats.

La suspensió es produeix des-
prés que, divendres, l'Agència de
Protecció Mediambiental (EPA)
dels EUA revelés que Volkswagen
va utilitzar programari per falsejar
les emissions dels models Jetta
(2009-2015), Beetle (2009- 2015),
Audi A3 (2009-2015), Golf (2009-
2015) i Passat (2014-2015). I, di-
umenge, el president del Grup
Volkswagen, Martin Winterkorn, va
reconèixer en un comunicat les ac-
cions de la companyia i va dema-
nar disculpes, quan va assenyalar
que lamentava profundament ha-
ver «trencat la confiança» dels
seus clients i del públic. EPA va
anunciar divendres que el frau va
ser descobert per investigadors
de la Universitat de Virgínia Occi-
dental, que van informar l'any
passat que els vehicles dièsel del fa-
bricant alemany emeten fins a 40
vegades més òxid de nitrogen.

EFE | FRANKFURT

VW deixarà de vendre
vehicles dièsel als EUA
per frau mediambiental

La Fundació Lacetània celebra
enguany el seu 25è aniversari i ini-
ciarà els actes commemoratius el
proper dia 2 d’octubre amb un
sopar a Món Sant Benet, que tin-
drà la presència del conseller
d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat, Felip Puig. A l’acte s’ha
convidat totes les persones que
han format part del Patronat i de
les diferents Comissions Executi-
ves, així com col·laboradors, em-
preses i centres educatius que al
llarg d’aquests 25 anys han tingut
relació amb la Fundació Lacetània.
Al llarg de l’any, està previst que se
celebrin altres actes de caire més
acadèmic i professional per cele-
brar l’aniversari.

La Fundació es va crear el 1990,
i al llarg de la seva trajectòria ha es-
tat un referent de la col·laboració
publicoprivada al Bages i d’impli-
cació dels diferents agents que

prenen part en la formació pro-
fessional, ja siguin centres d’ense-
nyament, com empreses i institu-
cions. Un dels projectes clau de la
Fundació ha estat la creació del
Centre de Formació Pràctica (CFP)
per a la formació i reciclatge dels
professionals del sector del metall
del Bages. El CFP, que a principis
del 2016 celebrarà els seus 15 anys,
col·labora amb les empreses com
a soci tecnològic en l’assessora-
ment i desenvolupament de pro-
jectes tècnics. Des de la seva crea-
ció, el CFP ha impartit prop de 600
cursos que han aplegat més de
7.000 alumnes.

La creació de la Fundació La-
cetània va ser una iniciativa de la
Cambra de Comerç de Manresa, la
Patronal Metal·lúrgica del Bages i
l’institut Lacetània per harmonit-
zar els criteris de gestió de les
pràctiques dels alumnes a les em-
preses i enfortir les relacions entre

els centres educatius amb estudis
de formació professional i el teixit
empresarial. Actualment, en for-
men part  11 instituts de la co-
marca, encara que no tots amb
oferta d’estudis de formació pro-
fessional. Només en els darrers 5
anys ha gestionat prop de 1.500
convenis de pràctiques, molts dels
quals han afavorit la inserció la-
boral dels alumnes d’FP en em-
preses de la comarca.

El principal objectiu de la Fun-
dació Lacetània ha estat «treballar
per promocionar i tenir a la co-
marca una formació professional
de qualitat», segons recorden fonts
de la institució amb motiu dels ac-
tes de celebració del seu primer
quart de segle. Els beneficis que
obté la Fundació s’inverteixen en
la millora dels equipaments i in-
fraestructures dels centres de for-
mació professional que en for-
men part.

EFE | MANRESA

La Fundació Lacetània celebra a
partir del 2 d’octubre els 25 anys
Un sopar a Món Sant Benet que presidirà el conseller Puig obrirà el

calendari de commemoracions del primer quart de segle de l’entitat


La companyia retira
models recents del mercat i
lamenta haver «trencat la
confiança» dels seus clients
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L'Íbex 35 va tancar la sessió d'ahir amb un lleu
avanç del 0,1%, però no va aconseguir arribar a
la cota psicològica dels 9.900 enters (9.856,8)
un dia després de conèixer-se el desenllaç de
les eleccions gregues, en les quals Syriza ha re-
sultat novament el partit més votat.

Al mercat de deute, la prima de risc es va col·lo-
car en 132,9 punts, amb la rendibilitat del bo a deu
anys en el 2,002%. Mentrestant, al mercat de di-
vises, l'euro es va canviar a 1,1186 dòlars.

Amadeus va liderar les pujades amb un repunt
del 1,49%, seguida d'Inditex (+ 1,3%) i Técnicas
Reunidas (+ 1,22%). Ferrovial (+ 1,08%) i Grifols
(+ 0,76%) van completar els cinc primers llocs del
rànquing de pujades.

Una jornada més, Abengoa es va erigir com el
«fanalet vermell», amb una retallada del 8,11%, i
es va allunyar del suport de l'euro per acció (0,837
euros).

Tampoc van aconseguir mantenir el tipus Sacyr
(-2,45%), Arcelor Mittal (-2%), Gas Natural (-
1,78%) i Sabadell (-1,62%).

Llevat de Repsol, que es va deixar el 0,7%, i Te-
lefónica (-0,04%), la resta dels grans valors es van
anotar pujades, que van oscil·lar entre l’1,3% d'In-
ditex i el 0,01% d'Iberdrola. BBVA va pujar el
0,23%, Endesa, el 0,15% i Santander, el 0,04%.

D'aquesta manera, l'Íbex es va mantenir a la cua
de les principals places europees, una mica més
optimistes, amb l'excepció de Londres, que es va

anotar el 0,08%. París va repuntar l’1,09%, i Frank-
furt, el 0,33%.

L'estrateg de mercats d'IG Daniel Pingarrón va
assenyalar ahir que el resultat de les eleccions gre-
gues, en les quals Syriza va resultar novament la
força més votada, «no està tenint cap efecte sobre
els actius europeus cotitzats», ja que tant la victò-
ria del partit que encapçala Alexis Tsipras com la
de Nova Democràcia «no comprometrà els termes
del tercer rescat del país».

Si bé l'Íbex va aconseguir tancar en positiu, la
borsa d'Atenes no va aconseguir mantenir el tipus
i va perdre el 0,58%. Els bancs grecs també van
tancar la sessió amb pèrdues, ja que els títols d'Eu-
robank Ergasias van baixar l'11,9%, mentre que
les accions d'Alpha Bank van caure el 9,66%, les
de National Bank of Greece, el 17,54% i les de Pi-
raeus Bank, el 3,33%.

L’Íbex 35 no aconsegueix arribar als 9.900

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.210 0.00 0.210 0.210
B. BILBAINAS 6.500 0.00 7.178 6.020
CARTERA REA 1.950 0.00 2.120 1.620
CEVASA 105.000 0.00 128.153 93.794
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000
CLH S/D 39.000 0.00 40.331 30.054
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.360 0.00 0.550 0.360
IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.340 1.200
INVERFIATC 0.380 0.00 0.460 0.204
LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.350 2.010
LIWE ESP. 11.000 0.00 11.000 10.000
MOLINS 9.380 -0.21 10.879 7.221
U.EUROPEA I. 2.040 0.00 3.795 1.985
URBAR 0.600 0.00 0.690 0.390

Abengoa B 0,837 -8,22 0,887 0,833 20.576.406 4,306 0,700
Abertis 14,210 0,46 14,245 14,085 37.131.975 16,866 12,565
Acciona 67,050 0,27 67,460 66,200 12.941.065 75,370 45,789
Acerinox 9,020 -1,32 9,300 9,010 8.098.533 16,285 9,010
ACS 27,620 0,00 27,795 27,365 15.689.890 33,600 24,744
Aena 101,050 -0,10101,600 100,500 26.502.597 108,300 65,000
Amadeus 37,380 1,49 37,435 36,805 45.555.474 42,425 24,745
ArcelorMittal 5,809 -2,01 6,007 5,809 3.781.523 11,281 5,809
Banco Popular 3,460 -1,06 3,519 3,418 23.966.703 5,107 3,321
Banco Sabadell 1,756 -1,62 1,793 1,752 43.134.595 2,384 1,652
Bankia 1,116 -0,98 1,134 1,108 17.537.795 1,504 0,990
Bankinter 6,623 0,21 6,700 6,580 14.792.626 7,400 5,740
BBVA 7,724 0,23 7,788 7,656132.762.043 9,688 7,047
Caixabank 3,629 -0,85 3,699 3,623 44.568.724 4,730 3,503
Dia 5,406 -0,42 5,456 5,384 21.061.709 7,487 4,356
Enagas 25,440 -0,74 25,905 25,395 19.369.587 27,760 22,027
Endesa 19,535 0,15 19,730 19,480 27.407.093 19,775 12,993
FCC 7,543 -1,35 7,657 7,494 7.033.714 13,475 6,910

Ferrovial 21,945 1,08 22,000 21,660 44.997.930 22,365 13,405
Gamesa 12,295 0,29 12,420 12,055 22.349.795 16,740 6,406
Gas Natural 18,135 -1,79 18,650 18,080 29.125.645 22,661 16,920
Grifols 40,150 0,77 40,325 39,575 27.984.035 42,545 27,480
IAG 8,240 0,11 8,300 8,049 36.321.138 8,560 4,001
Iberdrola 5,921 0,02 6,008 5,900 75.692.714 6,494 4,885
Inditex 30,275 1,31 30,510 29,880103.367.495 32,540 18,909
Indra 9,804 0,04 9,861 9,725 4.596.932 11,525 7,460
Mapfre 2,479 0,00 2,501 2,467 9.579.621 3,527 2,288
Mediaset 10,240 0,54 10,290 10,130 10.199.074 13,195 7,971
OHL 12,870 -1,57 13,160 12,815 3.872.212 27,759 11,675
REC 73,600 -0,43 74,430 73,270 20.692.890 76,811 58,325
Repsol 10,715 -0,79 11,040 10,650131.589.474 18,214 10,650
Sacyr 2,150 -2,45 2,240 2,120 13.178.497 4,222 2,120
Santander 5,053 0,04 5,140 5,021190.302.926 7,237 4,951
T Reunidas 42,075 1,23 42,235 41,110 10.273.729 47,650 32,176
Telefónica 11,300 -0,04 11,430 11,260179.750.085 14,305 10,044

IBEX 35
TÍTOL TANCAM DIF. (%) MÀXIM MÍNIM TÍTOL TANCAM DIF. (%) MÀXIM MÍNIM Els més contractats

Santander 5,051 5,053 +0,04 190.302.926

Telefónica 11,305 11,300 -0,04 179.750.085

BBVA 7,706 7,724 +0,23 132.762.043

Repsol 10,800 10,715 -0,79 131.589.474

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Amadeus 36,830 37,380 +1,49 45.555.474

Inditex 29,885 30,275 +1,31 103.367.495

T Reunidas 41,565 42,075 +1,23 10.273.729

Ferrovial 21,710 21,945 +1,08 44.997.930

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Abengoa "B" 0,912 0,837 -8,22 20.576.406

Sacyr 2,204 2,150 -2,45 13.178.497

BME 33,640 32,945 -2,07 9.516.492

ArcelorMittal 5,928 5,809 -2,01 3.781.523

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,121
0,723

1,086
134,855

Mibor 0,161
Euríbor 0,161

IRS 0,395
IRPH Conjunt Entitats 2,152

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1136,000
15,260

1136,850

15,180

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.
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El CFP mecanitza peces de la nova
bici elèctrica de Bultaco

Equip del CFP amb la nova Bultaco. Foto: CFP

El Centre de Formació Pràctica és un dels proveïdors de Bultaco en el procés de fabricació de la
Moto-Bike Brinco, un model a mig camí entre la moto i la bicicleta de muntanya. 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.

Bultaco va llançar la prevenda online d'una exclusiva sèrie limitada de 175 unitats el desembre del
2014, que es va esgotar en tan sols sis mesos, superant totes les expectatives i obligant a la
companyia a revisar les previsions de producció anual del model.

Sobre Bultaco

Bultaco és la llegendària marca de motocicletes fundada el 17 de maig del 1958 per Paco Bultó. Al
llarg de la seva història ha comercialitzat models mítics com la Sherpa, Matador, Metralla o
Frontera, aconseguint nombrosos campionats nacionals i internacionals de la mà de pilots històrics
com Ángel Nieto, Jorge Martínez Aspar, Sammy Miller o Barry Sheene. La Bultaco del segle XXI
torna amb una tecnologia molt avançada: sistema de propulsió elèctrica de desenvolupament propi,
solucions de regeneració i acumulació d'energia per assolir una autonomia fins avui desconeguda,
components d'alt nivell i ús de materials ultralleugers.
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Nou curs per potenciar el lideratge
dels encarregats de producció
El curs començarà el 20 d'octubre i s'impartirà de manera simultània a Manresa i a Vic

El Centre de Formació Pràctica manté obertes les inscripcions per al Programa Líders, una
proposta formativa que té per objectiu millorar les capacitats de lideratge dels professionals que
s'ocupen de coordinar els processos de producció en tallers i petites empreses industrials. El curs
s'iniciarà el dia 20 d'octubre, de manera simultània a Manresa i a Vic, i té un total de 60 hores
distribuïdes en dues sessions setmanals, els dimarts i els dijous de 17.30 a 20.00 de la tarda. Es
tracta d'un dels dos nous cursos que el CFP ofereix conjuntament amb Aurea Productiva, una
empresa osonenca especialitzada en l'assessorament en l'àrea d'operacions per a empreses
industrials.

Aquesta nova proposta s'allunya de la formació que tradicionalment s'ha ofert al CFP, de caràcter
eminentment tècnic, per introduir conceptes de gestió i lideratge d'equips, amb la voluntat de
professionalitzar la figura de l'encarregat de producció, present en la majoria de tallers i petites
industries del territori. L'objectiu d'aquest curs és que aquests professionals aprenguin a
gestionar equips i a liderar i responsabilitzar-se de la seva àrea de treball. Al llarg del curs, tots els
alumnes hauran d'elaborar un pla de treball per a la seva àrea que presentaran a la direcció de la
seva empresa.

En aquesta mateixa línia, el CFP també ofereix aquesta temporada el curs Projectes 2.0, en què
s'aprofundirà sobre les metodologies més actuals per a la gestió de projectes. Per a més informació
i inscripcions, es pot trucar al telèfon 93 875 72 79 o bé enviar un correu electrònic a cfp@cfp.cat. 
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La Fundació Lacetània celebra
divendres el sopar del 25è
aniversari
L'acte el presidirà el Secretari General del Departament d'Empresa i Ocupació,
Xavier Gibert, en substitució del conseller Felip Puig

La Fundació Lacetània farà aquest divendres el primer dels actes de la celebració del seu 25è
aniversari. Es tracta d'un sopar a Món Sant Benet que reunirà a diferents persones que al llarg
d'aquest temps han estat vinculades amb la Fundació. És previst que hi assisteixin prop d'un
centenar de convidats, representants del món educatiu i del teixit empresarial del territori, a més
de membres de les entitats impulsores (Cambra de Comerç, Patronal Metal·lúrgica del Bages i
Institut Lacetània) i de l'àmbit institucional. L'acte el presidirà el Secretari General del Departament
d'Empresa i Ocupació, Xavier Gibert, ja que el conseller Felip Puig, que inicialment havia confirmat
la seva assistència, no hi podrà ser per motius d'agenda.

Entre les autoritats que hi seran presents, a més del Secretari General, hi ha l'alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, el president
de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, i el president de la
Patronal Metal·lúrgica del Bages, Xavier Perramon. La part institucional de l'acte servirà per
recordar la trajectòria de la Fundació, a partir d'un muntatge audiovisual i dels testimonis d'un dels
primers alumnes que va fer pràctiques en una empresa, i d'una de les empreses que hi ha
col·laborat al llarg de tots aquests anys.

Una iniciativa pionera a Catalunya

La Fundació Lacetània és una iniciativa pionera a Catalunya per l'abast de les seves accions i per
la capacitat d'unir en un projecte comú les voluntats d'institucions, empreses i centres
d'ensenyament públics. La seva creació va ser una iniciativa de la Cambra de Comerç de
Manresa, la Patronal Metal·lúrgica del Bages i l'institut Lacetània per harmonitzar els criteris de
gestió de les pràctiques dels alumnes a les empreses i enfortir les relacions entre els centres
educatius que impartien estudis de formació professional i el teixit empresarial del territori.

Avui, en formen part 11 instituts de la comarca, encara que no tots amb oferta d'estudis de
formació professional, i només en els darrers 5 anys ha gestionat prop de 1.500 convenis de
pràctiques, molts dels quals han afavorit la inserció laboral dels alumnes d'FP en empreses de la
comarca.

Amb la creació l'any 2001 del Centre de Formació Pràctica, la Fundació va donar un impuls important
a la formació professional no reglada, posant a l'abast d'empreses i persones una àmplia oferta
formativa per al reciclatge dels treballadors del metall. La prestació de serveis i l'assessorament
dirigit bàsicament a la petita i mitjana empresa completen les activitats que es presten des del
Centre de Formació Pràctica, que properament celebrarà el seu 15è aniversari.
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 Renfe i el Banc Europeu
d'Inversions han signat un acord
de finançament per un import
de 600 milions d'euros que
permetrà a la companyia
abordar projectes com el pla
d'estacions de Rodalies

600
EL BANCL’EMPRESALA XIFRA

Marcadors
ELS MILIONS QUE

ACONSEGUEIX RENFE
DEL BEI

 Eurona Wireless Telecom va
aconseguir una facturació a
Espanya de 10,4 milions
d'euros el primer semestre de
l'any, cosa que representa el
74% més que en el mateix
període del 2014

Eurona
FACTURA 10,4

MILIONS EL PRIMER
SEMESTRE

 CaixaBank gestionarà 800
milions d’euros del Fons
Europeu d’Inversions (FEI) per
concedir crèdits a pimes i
microempreses. El total és part
del programa «SME Initiative
Spain» de la Comissió Europea 

Caixa
Bank

CONCEDIRÀ 800
MILIONS EN

CRÈDITS A PIMES

El grup d’automoció manresà
Sala Team, que comercialitza al ter-
ritori central les marques del grup
Volkswagen Seat i Skoda –a més de
Suzuki, Volvo, Jaguar i Land Rover–,
insta la multinacional alemanya a
«donar la solució tècnica per re-
soldre el problema d’emissions, i
ens digui quines unitats tenim
afectades», segons explica el seu di-
rector general, Jordi Sala. El grup
alemany ha identificat al conjunt
de l’estat espanyol 683.626 vehicles
equipats amb el fraudulent motor
de dièsel EA189 i sota norma d'e-
missions Euro 5, al qual es va afe-
gir un sistema informàtic per fal-
sejar les dades de les emissions
contaminants. Amb tot, la multi-
nacional ha explicat que ara caldrà
esbrinar si aquests vehicles tenen
el software fraudulent activat i si és
necessari actuar-hi. El grup ha
desglossat aquest nombre de ve-
hicles per marca, de manera que
Volkswagen té identificades al
mercat espanyol 257.479 unitats,
Seat 221.783, Audi 147.095, Skoda
37.082 i Volkswagen Vehicles Co-
mercials 20.187. 

«Com a marca tenim molt clar
que el primer són els nostres
clients», diu Sala, i per això recla-
ma a Volkswagen que «doni la so-
lució, ja que sembla que els soft-
ware d'aquests motors per distor-
sionar les dades no estan activats
a tots els vehicles», diu Jordi Sala.
«Després veurem si difereix de la
normativa europea de CO2, que és

menys restrictiva que la dels EUA,
que es regeix per les emissions de
NOx, i si es així, com afecta els
usuaris afectats». El límit d'òxid ni-
trós (NOx) per als turismes als Es-
tats Units és més restrictiu que a
Europa. La normativa exigeix que
els vehicles emetin per sota de 47
mg/km als EUA, mentre que la
UE posa el límit a 80 mg/km.

Quant a l’afectació comercial
de l’escàndol als concessionaris
Seat, Sala recorda que «nosaltres no
hem fabricat res malament, i es-
perem que el consumidor no ens
castigui, perquè els donarem la
solució una vegada Volkswagen ho
resolgui. Tenim molts llocs de tre-
ball en joc a Catalunya». Jordi Sala
insisteix que «tots els vehicles nous
de Seat compleixen la normativa
Euro 6 sense excepció i tots els re-
quisits legals de la UE, i si tenim al-
guna unitat en estoc de l’antic mo-

tor afectat, que seran molt po-
ques, n’hem paralitzat la venda
com a mesura preventiva fins a re-
bre instruccions». Sala creu que «el
volum de motors afectats a la nos-
tra marca no superarà el 5% del vo-
lum total del grup Volkswagen, ja
que per exemple el nou León, que
és el nostre model de referència,
mai no ha portat el motor afectat».
Sala remarca que «el primer que
hem de dir als nostres clients és que
estiguin tranquils, que els Seat són
segurs, que poden circular amb
tota tranquil·litat».

Quant a la solució del problema
per als clients de Seat que puguin
tenir un vehicle manipulat, Sala ex-
plica que «una vegada Volkswagen
ens doni totes les dades, Seat es po-
sarà en contacte amb el client del
vehicle afectat i seguirem les indi-
cacions del fabricant per solucio-
nar l’anomalia. Per suposat a cost

zero. Volkswagen assumirà tota la
responsabilitat i ens cobrirà els
costos de les mesures necessà-
ries».

Per valorar l’impacte de l’es-
càndol en els concessionaris del
grup i en el sector en general, Sala
considera que «és molt difícil en-
cara fer-ne una valoració, sobretot
perquè encara  no està acabada la
investigació sobre l’abast d’uni-
tats manipulades, però és clar que
tindrà un impacte negatiu, sobre-
tot pel que fa a la confiança per part
de la gent envers una icona mun-
dial com Volkswagen». «No és bo
per al sector», afegeix Sala, «però
després de vuit anys d’una crisi
brutal que ha afectat sobretot els
concessionaris, la majoria petites
i mitjanes empreses, no tinc cap
dubte que mantindrem la con-
fiança dels clients i el suport de les
marques que representem».

Sala considera «molt fort que
qualsevol multinacional del món,
del sector que sigui, pugui mani-
pular unes dades, per petites que
siguin les diferències a les oficials,
i que amb els controls exhaustius
que hi ha a tots nivells es pugui es-
capar de les autoritats compe-
tents, en aquest cas de les dels
EUA. És increïble i vergonyós que
això passi al segle XXI».

L’altre concessionari amb pre-
sència a Manresa de marques del
grup Volkswagen, Sarsa Motors,
que comercialitza Audi i Volks-
wagen, no ha donat resposta a
aquest diari sobre la crisi del grup.

CARLES BLAYA | MANRESA

Sala Team reclama a Volkswagen una
«solució tècnica» per als clients de Seat
El concessionari, que comercialitza Seat i Skoda al Bages, qualifica l’escàndol d’«increïble» i «vergonyós»

Cadena de muntatge d’un model Seat a Martorell

SEAT

L’ESCÀNDOL VOLKSWAGEN Jordi Sala, director general de Sala Team, el concessionari Seat al Bages i el
Berguedà, demana al gegant alemany que respongui a la inquietud dels clients. L’escàndol, diu Sala, «tindrà un
impacte negatiu, sobretot pel que fa a confiança envers Volkswagen. I no és bo per al sector»
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El programa Cultura Emprene-
dora a l’escola de Sant Joan de Vi-
latorrada s’aplicarà enguany tam-
bé a l’escola Collbaix del munici-
pi. Així, el segon curs d’aquesta ini-
ciativa s’adreça a prop de 90 alum-
nes de 5è de primària de les esco-
les Ametllers i Collbaix, que co-
mençaran a treballar en el projecte
la setmana vinent. El programa vol
fomentar l’emprenedoria i els va-
lors del treball en equip entre els
estudiants. El programa, promogut
per la Diputació de Barcelona, ar-
riba enguany a 102 centres edu-
catius i 3.914 alumnes, i preveu la
creació de 178 cooperatives. 

REDACCIÓ | MANRESA

Sant Joan porta
aquest curs
l’emprenedoria
a l’escola Collbaix

La Fundació Lacetània celebra
avui al vespre el primer acte com-
memoratiu del seu vint-i-cinquè
aniversari, un sopar a Món Sant
Benet que reunirà persones que al
llarg d’aquest temps han estat vin-
culades a la Fundació. És previst
que s’hi apleguin prop d'un cen-
tenar de convidats, representants
del món educatiu i del teixit em-
presarial del Bages, a més de mem-
bres de les entitats impulsores de
la fundació (Cambra de Comerç,
Patronal Metal·lúrgica del Bages i
institut Lacetània) i de l’àmbit ins-
titucional. L’acte el presidirà el se-
cretari general del departament
d’Empresa i Ocupació, Xavier Gi-
bert, ja que el conseller Felip Puig,
que inicialment havia confirmat la
seva assistència, no hi podrà ser
per motius d’agenda.

La part institucional de l’acte, al
qual assistiran els alcaldes de
Manresa, Valentí Junyent, i Sant
Fruitós de Bages, Joan Carles Ba-
tanés, servirà per recordar la tra-
jectòria de la Fundació Lacetà-
nia, a partir d’un muntatge au-
diovisual i dels testimonis d’un dels
primers alumnes que va fer pràc-
tiques en una empresa, i també
d’una de les empreses que hi ha
col·laborat al llarg de tots aquests
anys.

REDACCIÓ | MANRESA

La Fundació
Lacetània obre
avui els actes del
seu vint-i-cinquè
aniversari

Els ministres de Competitivitat
de la UE es van mostrar ahir favo-
rables a accelerar la negociació de
la nova regulació ja en preparació
que mesurarà les emissions dels
vehicles a la carretera, i no només
en laboratori, després el frau de-
tectat en motors de dièsel de Volks-
wagen, qüestió abordada ahir per

primera vegada en un dinar de fei-
na pels ministres europeus. 

Etienne Schneider, el ministre
d'Economia i Comerç de Luxem-
burg, país que presideix aquest
semestre la UE, va dir que és ne-
cessari disposar d’una informació
«més detallada» sobre el que ha
passat, però també de millorar els
controls de les emissions. «Tots els

països estan d'acord que cal re-
tornar la confiança als consumi-
dors i al sector», va indicar.

No afecta els PIVE, diu Soria
D’altra banda, el ministre d’In-
dústria espanyol, José Manuel So-
ria, va informar ahir que Volkswa-
gen ha garantit que el frau detec-
tat en motors de dièsel dels seus

vehicles no afecta les ajudes que
hagin pogut rebre del pla PIVE
en suport dels cotxes eficients, ja
que el problema implica les emis-
sions d'òxid de nitrogen (NOx), i no
les de CO2, que són les que tenen
en compte les subvencions. En
tot cas, va assegurar que analitza-
ran la documentació que els apor-
ti el fabricant. 

EFE | LUXEMBURG

La UE es mostra a favor d'accelerar ara la regulació
que mesurarà les emissions reals dels vehicles
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FUNERALS

MARIA TEIXIDOR CASALS
Ha mort als 95 anys. El funeral

és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l'es-
glésia parroquial de Castelltallat.

JULIÁN ELVIRA GARCÍA
Ha mort als 84 anys. El funeral

és avui, a les 10 del matí, a l’oratori
de la Funerària Anoia. 

JULIO CLAVERO LÓPEZ
Ha mort als 73 anys. El funeral

és avui, a les 9 del matí, a l’esglé-
sia del Pont de Vilomara i Rocafort. 

ÀNGEL COLL VILARDELL
Ha mort als 80 anys. El funeral

és avui, a les 10 del matí, a l’Espai
Mémora. 

MARIA ROURA CLOSA
Ha mort als 102 anys. El funeral

és avui, a les 11 del matí, a la sala
Montserrat de Fontanova.

EDUARDO MARTÍNEZ MENDOZA
Ha mort als 74 anys. El funeral

és avui, a 2/4 de 12 del migdia, a
l’Espai Mémora. 

JUAN ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Ha mort als 86 anys. El funeral

és avui, a 2/4 de 12 del migdia, a
la parròquia de la Sagrada Família. 

TERESA COLOMÉ BALLARÀ
Ha mort als 89 anys. El funeral

és avui, a les 12 del migdia, a la
sala Montserrat de Fontanova.

PILAR PURTÍ TEIXIDOR
Ha mort als 88 anys. El funeral

és avui, a les 12 del migdia, a la
parròquia de Santa Maria d’Oló. 

Tal dia com avui:
–1957: l’URSS col·loca a l’òrbita
terrestre, per primer cop, un
satèl·lit artificial, l’Sputnik I.
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ARXIU PARTICULAR

El Club Tennis Manresa i l’Obra Social la Caixa van
facilitar estades d’estiu a nens amb risc d’exclusió

Un total de 70 nens que es troben en risc d’exclusió social es van beneficiar de les
estades d’estiu al Club Tennis Manresa, en una aposta per la integració i la igualtat
d’oportunitats de l’Obra Social La Caixa. En un acte celebrat al Club Tennis de Manresa,
i que va tenir la presència de Tomàs Subirà, director de zona de CaixaBank; el
president del Club Tennis Manresa, Anjo Valentí; el gerent del club, Joan Prat; i sor
Lucía Caram, coordinadora de la Fundació Rosa Oriol, es va fer una valoració positiva
de l’experiència i es va posar en relleu la necessitat de continuar treballant per dur a
terme més accions de responsabilitat social entre entitats. Del total de nens i nenes
participants, quinze venien de la Fundació Rosa Oriol, i van gaudir de les colònies els
mesos de juliol, agost, i fins al 10 de setembre, mentre que 55 nens provenien dels
serveis de Càritas de Manresa, les van fer al mes d’agost, repartits en dues setmanes.



SOLIDARITAT

ENSENYAMENT

Un sopar a Món Sant Benet va obrir els actes dels 25 anys de la Fundació Lacetània i dels 15 del seu Centre de Formació Pràctica. Hi van assistir un centenar
de persones i, a banda dels parlaments de les autoritats, van intervenir el primer alumne que hi va fer unes pràctiques, que ara té una empresa; i Marta Tomasa,
de Raymond Tecniacero, en representació de les empreses que col·laboren amb la fundació. L’acte es va aprofitar per reconèixer els expresidents de la fundació. 



La Fundació Lacetània estrena el 25è aniversari amb un centenar de persones
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El programa Divendres de TV3 ha fet parada a Berga aquesta setmana per conèixer activitats, racons i tradicions del municipi i l’entorn. Algunes de les
connexions s’han centrat en els bolets, i ha estat en una d’aquestes, la del dimecres 30, en la qual quatre alumnes de l’escola Vedruna Berga, Roger, Laia, Dúnia i
Pau, han intervingut per parlar de bolets: si participen en el Concurs de Boletaires, si en troben, si en saben distingir les diferents espècies, etc.



Alumnes de l’escola Vedruna de Berga participen al programa «Divendres» de TV3 

ARXIU PARTICULAR

COMUNICACIÓ

Primer aniversari

Laura Sanllehí Masachs
17-05-1977 04-10-2014

Envoltada d’àngels i escoltant el seu Cant, ara ja coneixes el do de Déu i saps què és el Cel.
Quan sigui l’hora, tots junts ens retrobarem i agafats de la mà travessarem camins

plens de Llum i de Vida.
Laura, la nostra mama. Sempre amb nosaltres.

La teva família t’estima molt.
Manresa, 4 d’octubre del 2015

Maria Teixidor Casals
Vídua de Francesc Vila Vila

Ha mort cristianament el dia 2 als 95 anys

A. C. S.

Els que l’estimem: fills, M. Dolors i Rafel, M. Teresa i Josep;
néts, Xavier i Gemma, Francesc i Cristina, Jordina i Carles;
besnéts, Txell, Roger i Íria; germana política, Lola; nebots,
tieta, cosins, amics i altres familiars us demanem una
pregària per la seva ànima. El funeral se celebrarà avui,
diumenge, a 2/4 d’11 del matí a l’església de Castelltallat,

sortint del tanatori de Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Casa Puigdellívol-Castelltallat, 4 d’octubre del 2015

ÀLTIMA – FUNERÀRIA FONTANOVA

ARXIU PARTICULAR
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Unes cent persones, al sopar dels
25 anys de Lacetània

Autoritats que van assistir al sopar dels 25 anys de Lacetània. Foto: Lacetània

Un centenar de persones es van reunir aquest divendres a Món Sant Benet per commemorar el
25è aniversari de la Fundació Lacetània, en un acte que va posar de relleu el caràcter pioner de la
fundació en l'establiment de ponts entre els estudis de formació professional i les empreses del
territori. La importància que han pres en els darrers anys els estudis de formació professional
confirma l'encert del camí endegat per la Fundació ara fa 25 anys.

L'acte de divendres va reunir representants del món educatiu, del teixit empresarial del Bages que
al llarg d'aquest temps ha col·laborat amb la Fundació i de les principals institucions del país.
També hi havia exalumnes com Jordi Galindo, que va parlar en nom de tots els que han fet
pràctiques a través de la Fundació. Galindo va ser un dels primers alumnes en fer pràctiques en una
empresa, a mitjans dels anys 80, i avui és ell mateix qui s'ha convertit en empresari. Per part de
les empreses, Marta Tomasa, cap de Recursos Humans d'A. Raymond Tecniacero, va explicar la
seva experiència de treball conjunt amb la Fundació.

La part commemorativa va comptar també amb un reconeixement a tots els expresidents de la
Fundació, als quals es va lliurar una peça fabricada pel Centre de Formació Pràctica, un centre de
referència per als professionals de la indústria del metall impulsat per la Fundació Lacetània.
També es va fer una projecció d'imatges dels darrers 25 anys, en les quals molts dels assistents
van poder identificar-s'hi.

Pàgina 1 de 2
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Els parlaments institucionals van anar a càrrec del secretari general del departament d'Empresa i
Ocupació, Xavier Gibert; els alcaldes de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, Valentí Junyent i Joan
Carles Batanés; i el president de la Fundació Lacetània, Pere Casals. Tots van coincidir en la
importància de la tasca que du a terme la Fundació Lacetània, en la necessitat d'establir punts de
contacte entre món empresarial i món educatiu i en el repte que suposa l'aplicació de la nova llei de
formació professional de Catalunya.
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Moment de la trobada i del taller realitzat

Alumnes d’arquitectura defi niran la zona verda

Aprenent a consolidar la marca pròpia i del Bages

nnn Els alumnes d’un màster que 
imparteix l’Escola Tècnica Superi·
or d’Arquitectura del Vallès seran 
els encarregats de defi nir el futur 
de la zona verda del barri de l’Es·
tació de Sallent, un espai que es 
va haver de desallotjar perquè es 
van detectar defi ciències al sub·
sòl. L’objectiu que tenen els alum·
nes és tornar a donar vida a la zona 
“per superar l’amargor dels darrers 
anys”, tal com ha explicat l’alcalde 
de Sallent, David Saldoni.
L’alcalde ha explicat també que en 
menys de 50 anys el barri de l’Es·
tació va néixer, va créixer i ha mort 
com a nucli poblacional però és una 
superfície de més de 7 hectàrees a 
l’entrada del poble i es vol dignifi ·
car amb un projecte verd, atractiu. 
La qualifi cació urbanística actual 
és de zona verda i, partint d’aquesta 
premissa, els alumnes treballaran 
durant un any per presentar pro·

nnn Amb el títol ‘Com fer que el meu 
producte i servei tingui marca prò·
pia’, el Consell Comarcal del Bages 
ha ofert una taller sobre la marca en 
empreses turístiques, al qual han 
assistit una quinzena d’empresa·
ris turístics de la comarca (allotja·
ments rurals, hotels, restaurants, 
guies turístics, etc.). El taller era or·
ganitzat per la Diputació de Bar·
celona i la Cambra de Comerç de 
Barcelona. 
La sessió de treball ha girat entorn 

El Centre de Formació Pràc·
tica és un dels proveïdors 
de Bultaco en el procés de 
fabricació de la Moto·Bike 

Brinco, un model a mig camí entre 
la moto i la bicicleta de muntanya. 
El coneixement i la tecnologia de 
què disposa el CFP per a la mecanit·
zació de peces per a la indústria de 
l’automoció l’han fet rebre aquest 
encàrrec, en el qual també parti·
cipen altres tallers de la comarca, 
així com alumnes dels cursos de 
formació que s’imparteixen al cen·
tre.  Bultaco va llançar la preven·
da online d’una exclusiva sèrie li·
mitada de 175 unitats el desembre 
del 2014, que es va esgotar en tan 
sols sis mesos, superant totes les ex·
pectatives i obligant la companyia 

El barri de l’Estació 
de Sallent, a estudi 

Empresaris turístics 
aprenen a consolidar-se 

postes “funcionals i sostenibles”. 
Els veïns del municipi tindran 
un paper molt important durant 
el procés i en la decisió fi nal.  Els 
alumnes procedeixen de diverses  
comunitats i totalitzen una vinte·
na. Un dels alumnes participants 
en el projecte, mallorquí, ha expli·
cat que la idea era motivadora per·
què representa fer un projecte per 
resoldre un problema.
El barri de l’estació pateix subsidèn·
cies en el subsòl que ha provocat 
el reallotjament de gairebé la to·
talitat dels seus veïns i, en aquests 
moments, la majoria de les cases 
han estat enderrocades. Només 
hi viuen tres famílies que a fi nals 
d’any hauran de decidir si accep·
ten marxar o van per la via judicial. 
La qualifi cació urbanística actual 
és de zona verda i, per tant, s’ha de 
transformar la realitat actual, la fu·
tura zona verda. n

conceptes com els valors que ha de 
transmetre la marca, com diagnos·
ticar la salut de la nostra marca i 
com defi nir estratègies innovado·
res que ens ajudin a potenciar·la.
Els assistents han valorat molt po·
sitivament el taller, especialment el 
fet de conèixer tècniques de màr·
queting que utilitzen habitualment 
grans corporacions i que semblen 
inaccessibles per a la petita empre·
sa o els autònoms. 
El taller ha presentat diversos 
exemples de branding i màrqueting 
turístics que poden ser d’aplicació 
als negocis turístics del territori. n

Són proveïdors de la Primera Brinko de la nova era
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Redacció
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EXCLUSIVITAT.  La nova sèrie limitada de 175 unitats ja s’ha esgotat

El CFP mecanitza peces 
per a la nova Bultaco 

L’equip que treballa des del Centre de Formació Pràctica

El curs s’inicia

el 20 d’octubre

i consta de 60 hores 

distribuïdes

en dues sessions

Inscripcions obertes per a la nova 
proposta formativa del CFP per 
professionalitzar i potenciar lideratge 

Els encarregats de producció de les empreses aprenen a assolir objectius

Redacció
Manresa

nnn El Centre de Formació Pràcti·
ca manté obertes les inscripcions 
per al Programa Líders, una pro·
posta formativa que té per objec·
tiu millorar les capacitats de 
lideratge dels professi·
onals que s’ocupen 
de coordinar els 
processos de pro·
ducció en tallers i 
petites empreses 
industrials. 
El curs s’iniciarà el 
dia 20 d’octubre, de 
manera simultània a 
Manresa i a Vic, i té un to·
tal de 60 hores distribuïdes en dues 

sessions setmanals, els dimarts i els 
dijous de 17.30 a 20.00 de la tarda. 
Es tracta d’un dels dos nous cursos 
que el CFP ofereix conjuntament 
amb Àurea Productiva, una em·
presa osonenca especialitzada en 
l’assessorament en l’àrea d’operaci·

ons per a empreses industrials. 
Aquesta nova proposta 

s’allunya de la formació 
que tradicionalment 

s’ha ofert al CFP, de 
caràcter eminent·
ment tècnic, per in·
troduir conceptes 

de gestió i lideratge 
d’equips, amb la vo·

luntat de professionalit·
zar la fi gura de l’encarregat 

de producció, present en la majo·

ria de tallers i petites industries del 
territori. 
L’objectiu d’aquest curs és que 
aquests professionals aprenguin 
a gestionar equips i a liderar i res·
ponsabilitzar·se de la seva àrea de 
treball. 
Al llarg del curs, tots els alumnes 
hauran d’elaborar un pla de treball 
per a la seva àrea que presentaran 
a la direcció de la seva empresa.
En aquesta mateixa línia, el CFP 
també ofereix aquesta temporada 
el curs Projectes 2.0, en què s’apro·
fundirà sobre les metodologies més 
actuals per a la gestió de projectes. 
Per a més informació i inscripcions, 
es pot trucar al telèfon 93 875 72 79 
o bé enviar un correu electrònic a 
cfp@cfp.cat.  n

a revisar les previsions de produc·
ció anual del model. Bultaco és la 
llegendària marca de motocicletes 
fundada el 17 de maig del 1958 per 
Paco Bultó. Al llarg de la seva histò·
ria ha comercialitzat models mítics 
com la Sherpa, Matador, Metralla o 
Frontera, aconseguint nombrosos 
campionats nacionals i internaci·
onals de la mà de pilots històrics 

com Ángel Nieto, Jorge Martínez 
Aspar, Sammy Miller o Barry She·
ene. La Bultaco del segle XXI torna 
amb una tecnologia molt avança·
da: sistema de propulsió elèctrica 
de desenvolupament propi, solu·
cions de regeneració i acumulació 
d’energia per assolir una autono·
mia fi ns avui desconeguda, com·
ponents als ultralleugers. n
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El CFP comença un curs gratuït de
programador de màquina eina
Començarà a finals d'aquest mes d'octubre i s'allargarà fins el juliol de l'any que ve

El Centre de Formació Pràctica (CFP) ha iniciat el procés de selecció d'alumnes per a un curs de
preparador programador de màquina eina amb CNC que començarà a finals d'aquest mes d'octubre.
Es tracta d'un curs de 1.140 hores, amb pràctiques en empreses, i que s'allargarà fins el mes de
juliol del 2016. El curs és totalment subvencionat i s'adreça principalment a persones en situació
d'atur i que estiguin buscant feina, tot i que també està obert a persones en actiu que vulguin
millorar la seva situació professional.

Amb la realització del curs de preparador programador de màquina eina amb CNC els alumnes
obtindran un certificat de professionalitat de nivell 3. El certificat de professionalitat és un
document oficial que acredita les competències professionals d'una persona. Un dels avantatges
de disposar d'aquest certificat és que pot convalidar-se per crèdits d'un cicle formatiu.

El curs inclou formació teòrica i pràctica a les instal·lacions del Palau Firal, que estan equipades amb
maquinària com la que s'utilitza a la indústria real. Una part de la formació consisteix en pràctiques
en empreses, amb possibilitats d'inserció laboral un cop finalitzat el curs.
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La indústria del futur, en una
jornada al Centre de Formació Pràctica
La jornada, que és gratuïta, tindrà lloc dijous entre les 8.40 i les 11 del matí

El Centre de Formació Pràctica acollirà demà una jornada sobre Lean Management i Indústria 4.0, en
què s'exposaran algunes de les tendències a l'alça en automatització de plantes industrials i
formació dels professionals del sector. La sessió servirà per posar sobre la taula el concepte de
"fàbrica intel·ligent" i explicar com es trasllada a l'activitat diària d'una empresa industrial. L'adopció
d'aquestes noves tendències és clau perquè les empreses del sector es projectin cap al futur
amb garanties de continuïtat.

La jornada començarà a les 8.40 del matí i s'allargarà fins a les 11, acabant amb un networking entre
tots els participants. La primera ponència del matí versarà sobre la Indústria 4.0 i la formació dels
professionals del futur, a càrrec de Javier Otamendi, responsable de vendes de LS. A continuació,
s'exposarà un cas pràctic d'Indústria 4.0 per part de Lluís Verdaguer, CEO d'Effitronix, i Marc Pujol,
enginyer industrial i director d'Engintia. La darrera ponència girarà a l'entorn del Lean Factory
Management i anirà a càrrec d'Albert Ortega i Juan Francisco Pérez, consultors.

La sessió és gratuïta i s'adreça a professionals de la indústria amb responsabilitat en la gestió de
plantes. Per inscriure's cal trucar al 93 875 72 79 o enviar un correu electrònic a cfp@cfp.cat.
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 Els accidents laborals van
sumar 511 víctimes mortals en
els deu primers mesos d'aquest
any, 41 més que en el mateix
període del 2014, segons
l'estadística d'accidents laborals
del ministeri d'Ocupació

511
LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
LES VÍCTIMES

MORTALS DELS
ACCIDENTS LABORALS

FINS A L’OCTUBRE

 Les factures de la llum i el
gas baixaran una mitjana del
0,7% i el 3%, respectivament, a
partir del mes de gener, segons
els càlculs del govern en virtut
de les ordres de peatges
d'accés per a aquests sectors

Llum
i gas

ELS PREUS
BAIXARAN EL 0,7% I

EL 0,3%, SEGONS
AVANÇA EL GOVERN

 Aquesta tarda es donaran a
conèixer els guanyadors del
48è concurs d’aparadors de
Nadal de Manresa, organitzat
per la Cambra de Comerç amb el
suport de l’Ajuntament i la Unió
de Botiguers i Comerciants

Avui
VEREDICTE DEL

CONCURS
D’APARADORS

DE MANRESA

BONES EXPECTATIVES EN UN SECTOR CLAU Tot i que el sector assegura que ja no es pot parlar de crisi,
també alerta que aquesta «continua projectant la seva ombra sobre el mercat de la construcció», ja que la crisi ha
estat dura i cal tenir en compte que els increments previstos es comparen amb nivells molt baixos

4

El Centre de Formació Pràctica
de Manresa ha iniciat el procés de
selecció d’alumnes per als nous
cursos de formació ocupacional
que oferirà durant l’any 2016. Tots
els cursos s’iniciaran entre aquests
darrers dies de desembre i el pro-
per mes de gener i són subven-
cionats per a persones que es tro-
ben en situació d’atur, tot i que
també poden fer-los persones en
actiu que vulguin millorar la seva
qualificació professional. Els cur-
sos permeten obtenir un certificat
de professionalitat de nivell 2 o 3,
un document que després pot
convalidar-se per crèdits d’un ci-
cle formatiu. Els cursos són els de
Mecanització per arrencament de
ferritja (en 2 edicions), Disseny de
productes de fabricació mecànica
i Muntatge i posada en marxa de
béns d’equip i maquinària indus-
trial. La durada d’aquestes ac-
cions formatives és entre 610 i
690 hores i tots inclouen pràctiques
en empreses. Per a inscripcions cal
adreçar-se a les oficines del CFP
ubicades al Palau Firal, per telèfon
al 93 875 72 79 o bé enviar un cor-
reu electrònic a cfp@cfp.cat. Els
cursos estan subvencionats pel
SOC, el ministeri d’Ocupació, el
departament d’Empresa i el Fons
Social Europeu.

REDACCIÓ | MANRESA

El CFP inicia
la selecció
d’alumnes per
als nous cursos
de formació 

La multinacional alemanya Lidl
ha invertit 2,5 milions en un su-
permercat a Berga en el qual tre-
ballaran una vintena de perso-
nes, la meitat dels quals de nova in-
corporació.

En un comunicat, la compa-
nyia alemanya ha assegurat que el
nou establiment disposa d'una
sala de vendes que suma 1.200 me-
tres quadrats.

Lidl és present a Espanya des del
1994, quan va obrir la seva primera
botiga a Lleida, i actualment dis-
posa de 535 establiments.

EFE | BERGA

Lidl inverteix 2,5
milions en un
supermercat a
Berga i crea 10
llocs de treball

El sector de la construcció a
l’estat espanyol «ha desterrat» la
paraula crisi, segons va assegurar
ahir el director general de l'Insti-
tut de Tecnologia de la Construc-
ció (ITEC), Francisco Diéguez,
que preveu que el sector tancarà
l'any amb un creixement del 2,4%,
que augmentarà fins al 4,4% el
2016. Les perspectives per als anys
2017 i 2018 apunten a un creixe-
ment del 4% i del 3,3%, respecti-
vament.

No obstant això, Diéguez va ex-
plicar que, encara que ja no es pot
parlar de crisi, no es pot negar que
aquesta «continua projectant la
seva ombra sobre el mercat de la
construcció», ja que la crisi ha es-
tat dura i cal tenir en compte que
els increments previstos es com-
paren amb nivells molt baixos.

Així, mentre en plena bombolla
de la construcció aquest sector
podia suposar al voltant del 15%
del PIB de l'economia espanyola,
el 2014 va ser del 7,4%, percentat-
ge similar a aquest any.

Durant la presentació de l'in-
forme de l’ITEC, que pertany al
grup Euroconstruct, format per
19 instituts europeus, es va posar
de manifest que aquest any al
conjunt de l’estat es faran 45.000 vi-
sats d'habitatge nou i que entre el
2017 i el 2018 es pot arribar a
80.000, encara lluny de la mitjana
europea, de 150.000 habitatges.
Una altra dada és que la despesa

en construcció per habitant i any
a Europa és de 3.200 euros, men-
tre que a Espanya se situa en 1.600
euros.

El segment de l'edificació resi-
dencial està tenint més predispo-
sició a la nova promoció d'habi-
tatge, el repunt de vendes co-
mença a esgotar l'excedent en al-
gunes zones puntuals, i a més els
preus han aturat la seva caiguda i
el crèdit reapareix per als projec-
tes de menor risc. Malgrat això, en-
cara no estem en un escenari òp-
tim i per a aquest any s'espera un
creixement del 3,3% i del 10% el
2016, mentre que, a mitjà termini,
la reanimació del mercat del ter-
ra permet posar les bases perquè

es pugui créixer el 5% el 2017 i el 4%
el 2018.

En l'edificació no residencial
continuen sense aparèixer signes
convincents que el flux de projec-
tes creix de manera palpable, cosa
que crea un contrast amb la in-
tensa activitat del mercat d'inver-
sió majorista, que segueix apostant
per comprar actius en zones prin-
cipals, anticipant-se a un repunt de
la demanda i de les vendes que co-
mença ara. Així, aquest any es
tancarà amb una caiguda del 4%,
encara que el 2016 s'espera un
creixement del 3,5%, si, final-
ment, el sector de les oficines aca-
ba de sortir de la letargia, i del 4%
l’any 2018.

Quant a l'enginyeria civil, ITEC
destaca que aquest subsector s'ha
beneficiat de les eleccions d'a-
quest any i aquest segment, que va
créixer el 2014 el 3,1%, tancarà
aquest any amb el 6%. No obstant
això, el panorama canviarà l'any
que ve, ja que les administracions
no estan en condicions de pro-
longar el sobreesforç inversor dels
últims mesos i perquè, segons el
ITEC, l'administració central po-
dria posar en qüestió l'estratègia
d'infraestructures del país. El 2016,
l'enginyeria civil podria créixer un
1,6%, si es continua avançant a un
ritme moderat l'obra iniciada i, si
progressivament es van donant
les condicions per anar incorpo-
rant la inversió privada, es podria
aspirar a uns nivells sobre el 3% per
a l'horitzó 2017-2018.

Respecte a la construcció al
conjunt d'Europa, l'exercici 2015
serà el segon any consecutiu que
el sector registra un creixement,
1,6%, encara que hi ha països im-
portants, com França, que conti-
nua en recessió aquest any, i sis pa-
ïsos més, entre ells Itàlia i Alema-
nya, que han aconseguit, amb di-
ficultats, superar la producció del
2014. 

EFE | BARCELONA

La construcció deixa enrere la crisi i
creixerà el 2,4% el 2015 i el 4,4% el 2016 

Enguany s’hauran visat a l’estat 45.000 habitatges nous, i en dos anys es pot arribar als 80.000

La Reserva Federal americana
(Fed) va acordar ahir elevar els ti-
pus d'interès de referència en 25
punts bàsics, la primera alça en el
preu del diner als EUA en gairebé
una dècada i testimoni de la re-
cuperació de l'economia després
de l'aguda crisi de 2008.

La decisió que situa els tipus ara
entre el 0,25% i el 0,50% va ser pre-

sa per unanimitat, i el comunicat
del banc central nord-americà
apunta que, ateses les circum-
stàncies actuals, el procés d'ajust
monetari es produirà de manera
«gradual».

D'aquesta manera, es posa fi a
més de set anys en què el preu del
diner als Estats Units ha estat a
prop del 0%.

Així mateix, la Fed va actualitzar

les seves previsions macroeconò-
miques, respecte a les publicades
el setembre, en les quals va deixar
sense canvis els pronòstics de crei-
xement del 2,1% el 2015, i va ele-
var una dècima fins al 2,4% la
d'expansió calculada per al 2016.

Els mercats van reaccionar a
l'alça a la decisió de la Fed, amb els
tres principals indicadors de Wall
Street amb una pujada moderada

i amb un avanç del Dow Jones
d'Industrials del 0,62% minuts
després de l'anunci.

La presidenta de la Reserva Fe-
deral va remarcar ahir que la pu-
jada de tipus d'interès en 25 punts
bàsics, fins a situar-se entre 0,25%
i 0,50%, suposa «la fi d'un període
extraordinari», però va afegir que,
tot i la millora econòmica, encara
cal mantenir el suport monetari.

EFE | WASHINGTON

La Reserva Federal dels Estats Units eleva els
tipus d'interès per primera vegada des del 2006

Obres del ja inaugurat pavelló de Navarcles

ARXIU/MIREIA ARSO

En el segment de l’edificació
residencial s'espera un
creixement del 3,3% enguany
i del 10% el 2016
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L'Ocupació al Bages Industrial,
becada per a les empreses
El projecte té l'objectiu d'incentivar la formació i l'ocupació qualificada industrial de
persones en situació d'atur

L'Ajuntament de Manresa ofereix ajudes econòmiques de fins a 1.500 euros a les empreses que
contractin alumnes en pràctiques en situació d'atur que en el darrer any realitzin o hagin realitzat el
curs de mecanització amb CNC i de disseny en CAD 3D. Aquestes ajudes s'emmarquen dins del
projecte de Promoció de l'Ocupació Industrial al Bages, finançat perla Diputació de Barcelona, i
compta amb la col·laboració de d'altres ajuntaments de la comarca i d'entitats empresarials.
 
El Projecte Ocupació al Bages Industrial es va signar el setembre passat i té com a objectiu
primordial promoure la inserció laboral de persones desocupades amb tres eixos d'actuació
principals: qualificació professional, millora de la competitivitat de les empreses i concertació
institucional.

Cursos al Centre de Formació Pràctica

En el marc d'aquest projecte, al Centre de Formació Pràctica s'estan realitzant dos cursos: un de
mecanització amb CNC de 210 hores i un altre de Disseny 3D de 350 hores de formació teòrica i
pràctica, de les quals almenys 40 hores són de pràctiques a l'empresa.  Són cursos subvencionats
perla Diputacióon prioritàriament els alumnes són treballadors desocupats amb experiència en el
sector.

Amb aquesta formació s'intenta ajustar el perfil dels treballadors a les necessitats de les empreses
del sector metal·lúrgic i auxiliar d'automoció de la comarca. Per aquest motiu, les pràctiques a
l'empresa tenen com a finalitat assolir la millora de l'ocupabilitat dels futurs treballadors i
contribuir a una competitivitat més gran del nostre teixit empresarial.

Hi ha 25 alumnes entre els dos cursos. Des del mes de novembre s'ha estat contactant amb
algunes empreses que ja donen suport al projecte i que han manifestat el seu interès per acollir
alumnes en pràctiques, ara, però, es fa extensiu al major número d'empreses possibles, ja que es
considera que és una bona oportunitat per conèixer un possible futur treballador durant un
període de temps sense un cost associat, per després poder-lo incorporar a la plantilla de
l'empresa quan hi hagi la necessitat de cobrir algun lloc de treball.

La formació pràctica a l'empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i en cap cas implica
relació laboral entre l'alumne i l'empresa. Es subscriu un conveni de col·laboració entre el centre de
formació i l'empresa, les hores es poden ampliar per acord de les parts i es pot sol·licitar una
compensació econòmica per alumne i hora de pràctica.

Les empreses interessades en aquests ajuts, que tenen de termini de sol·licitud fins al 29 de
febrer, poden ampliar la informació en aquest web o contactar directament amb el Centre de
Formació Pràctica, situat al Polígon Industrial Els Dolors - Palau Firal, telèfon 93 875 723 79, correu
electrònic cfp@cfp.cat.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/57070/ocupacio/al/bages/industrial/becada/empreses

http://www.ciomanresa.cat/docs/docsArticle/5395/15-09-29_publicacio_bop_ajudes_empreses-1.pdf
mailto:cfp@cfp.cat
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 Els preus dels habitatges es
van encarir el 4,8% el 2015 a
Catalunya respecte de l'any
anterior, segons l'Índex de
Preus de l'Habitatge (IPV),
publicat ahir per l'Institut
Nacional d'Estadística 

4,8%
L’EMPRESALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
L’INCREMENT DEL

PREU DE L’HABITATGE
A CATALUNYA

DURANT EL 2015

 BMW obté uns ingressos de
6.396 milions d'euros el 2015,
el 10% més que el 2014. BMW
aconsegueix un guany rècord
per sisè any consecutiu i ha
tingut xifres màximes de
volums de vendes i facturació

?
BMW INCREMENTA EL

10% ELS SEUS
INGRESSOS, EL SISÈ

RÈCORD CONSECUTIU

 El grup Inditex va aconseguir
un benefici net de 2.875
milions d'euros en el seu últim
exercici fiscal, el 15% més que
un any abans. Les seves vendes
van superar per primer cop els
20.000 milions

Inditex
OBTÉ UN BENEFICI

NET DE 2.875
MILIONS D’EUROS
EL 2015, EL 15%

La crisi econòmica s'ha deixat
notar de manera especial en els
sous dels quadres mitjans i els
treballadors de base de les em-
preses espanyoles, que continuen
per sota dels percebuts el 2009,
mentre que els salaris dels direc-
tius han aconseguit recuperar-se i,
fins i tot, incrementar-se. Aquesta
és una de les conclusions que
s'extreuen de l'informe «Evolució
salarial 2007-2015», presentat ahir
a Barcelona per l'escola de nego-
ci EADA i el Grup ICSA, basat en
una mostra que recull dades sala-
rials de més de 80.000 empleats per
compte aliè a Espanya.

L'estudi, que es confecciona
cada any, assenyala que els em-
pleats o treballadors de base van
guanyar de mitjana a Espanya el
2015 un total de 22.509 euros, en-
front dels 37.799 que van percebre
els quadres mitjans i els 78.605 que
van anar a parar a les butxaques
dels directius.

En comparació amb el 2009, el
dels directius va ser l'únic col·lec-
tiu que va aconseguir incrementar
els seus ingressos (de 73.595 a
78.605 euros), mentre que els co-
mandaments intermedis van con-
tinuar per sota dels 38.394 perce-
buts en aquesta data; així com els
empleats, que van guanyar fa sis
anys 22.762 euros. Ernesto Pove-
da, president d'ICSA, especialitzat
en la gestió de recursos humans, va
assegurar que l'informe revela que

l'evolució salarial «perpetua les
diferències salarials» en les diver-
ses categories.

Malgrat que, nominalment, el
salari dels treballadors de base
està per sota del del 2009, la de-
flació dels dos últims anys i les lleus
millores salarials han fet que els
empleats aconsegueixin recuperar
poder adquisitiu, segons l'informe.
Això no passa amb els càrrecs in-
termedis, que encara estan més de
4,59 punts per sota d'aquesta re-
cuperació, tenint en compte que la
inflació acumulada en el període
2007-2015 va ser del 13,2%. En

l'últim any analitzat (del 2014 al
2015), el sou dels empleats va pu-
jar el 3,46% (una mitjana de 752
euros), mentre que el dels càrrecs
mitjans ho va fer el 3,17% (1.162
euros), i el dels directius va regis-
trar una lleu reducció del 0,30% (-
253 euros).

El sector financer, líder
Pel que fa als sectors més ben pa-
gats, el sector financer continua li-
derant totes les categories profes-
sionals, seguit de la indústria i els
serveis, mentre que els més mal re-
munerats són el comerç i el turis-

me. Així, un directiu del sector de
la banca i les assegurances va co-
brar el 2015 una mitjana de 82.604
euros, un comandament inter-
medi del mateix àmbit va percebre
41.304 euros, i un empleat, 24.716
euros. Entre els més mal pagats es
troben els empleats del comerç i el
turisme, amb 17.830 euros el 2015,
bastant per sota dels 21.193 que
perceben els treballadors de base
de la construcció, els 23.683 euros
del sector serveis, i els 24.380 de la
indústria.

Per comunitats autònomes, els
empleats més ben pagats van ser
els de Navarra, amb una mitjana
de més de 25.000 euros anuals, se-
guits dels de Madrid, el País Basc
i Catalunya. Els directius més ben
retribuïts van ser a Madrid i Cata-
lunya, úniques autonomies en
què els sous mitjans van superar
els 80.000 euros. Entre els càrrecs
mitjans, Madrid va liderar els sous,
seguida també de Catalunya.

En el capítol de propostes, Po-
veda va demanar ahir un canvi ur-
gent en les polítiques i pràctiques
retributives en les empreses es-
panyoles, que veu rígides, molt vin-
culades a l'IPC, per apropar-se a
models més flexibles que premi-
ïn la responsabilitat i la contribu-
ció a l’obtenció dels resultats en to-
tes les escales. Així, proposa que
s'estenguin entre tots els col·lecti-
us els conceptes extrasalarials com
els tiquets per a guarderia o res-
taurant i per al transport. 

EFE | BARCELONA

Els sous dels directius són els únics
que han recuperat el nivell del 2009

Els quadres de direcció han incrementat de mitjana anual més de 5.000 euros el seu salari

Mariano Rajoy conversa amb directius de Seat

ARXIU/ACN

LES DIFERÈNCIES SALARIALS I LA CRISI Els directius del sector de la banca i les assegurances són els
assalariats més ben pagats de l’estat, amb una mitjana de 82.604 euros l’any. Entre els més mal pagats
figuren els empleats del comerç i el turisme, amb 17.830 euros l’any 2015

4

CaixaBank ha aprovat la con-
cessió de noves operacions de fi-
nançament a particulars del Bages
per valor de 41,9 milions d’euros
durant els mesos de gener a de-
sembre del 2015. Això suposa un
increment de la inversió creditícia
del 77% respecte al mateix perío-
de de l’any anterior en aquesta co-
marca. En el conjunt català, Cai-

xaBank ha dut a terme operacions
per valor de 1.759 milions d’euros
durant el 2015.

L’increment més destacat en el
finançament del client particular
s’ha produït en els préstecs hipo-
tecaris. Del gener al desembre del
2015 es van formalitzar noves ope-
racions per valor de 21,8 milions
d’euros al Bages, xifra el 63% més
alta que les operacions tancades

durant l’any anterior. Els préstecs
al consum van créixer del gener al
desembre en 20,1 milions d’euros
al Bages, cosa que representa un
augment del 95% respecte al ma-
teix període de l’any anterior.

Aquestes dades confirmen, se-
gons afirma el director territorial
de CaixaBank a Catalunya, el man-
resà Jaume Masana, en una nota
feta pública per l’entitat, la millo-

ra de l’economia malgrat un entorn
complex. Masana destaca que s’ha
produït una clara recuperació del
nou crèdit, i es mostra esperançat
que es mantingui una inèrcia po-
sitiva que doni suport al creixe-
ment del consum i la inversió.

CaixaBank disposa al Bages de
més de 129.000 clients particulars,
als quals dóna servei des d’una xar-
xa de 39 oficines.

REDACCIÓ | MANRESA

CaixaBank incrementa el 77% el finançament
a clients particulars del Bages durant el 2015

El Centre de Formació Pràctica
de Manresa proposa per al segon
trimestre una desena de cursos
adreçats a professionals del sector
industrial del Bages. Com a nove-
tat, destaca la col·laboració amb
Festo, empresa líder proveïdora de
solucions d’automatització per a
activitats industrials, que imparti-
rà dos cursos al CFP: un taller
pràctic de seguretat en màquines
i un curs de pneumàtica avança-
da. L’oferta per a aquests mesos es
completa amb tres cursos sub-
vencionats: autòmats programa-
bles, manteniment industrial i au-
tomatismes industrials; i cinc cur-
sos de formació de demanda: dis-
seny 3D sòlids (2 cursos), solda-
dura, CNC fresadora Fagor i in-
terpretació de plànols. També s’ha
obert la preinscripció per a quatre
cursos dels quals encara no hi ha
data fixada: disseny 3D amb In-
ventor, Mastercam (nivell 1 i 2) i
prevenció de riscos laborals.

REDACCIÓ | MANRESA

El CFP de
Manresa ofereix
una desena de
cursos el segon
trimestre de l’any

Unió de Pagesos (UP) ha exigit al
Govern, en un comunitat, una
resposta a les mesures que el sin-
dicat ja va proposar al final de l’a-
ny passat per tal de pal·liar la greu
situació per la qual passen els cu-
nicultors catalans. El sindicat in-
sisteix, «davant la inacció del de-
partament d’Agricultura», que «cal
una solució per a aquest sector»,
i per això també ha concertat re-
unions amb els grups parlamen-
taris, amb l’objectiu que «instin el
Govern a trobar solucions urgents
per tal que les explotacions sigu-
in viables». Unió de Pagesos farà
constar aquesta situació en la Tau-
la sectorial cunícola que es re-
unirà demà. Unió de Pagesos re-
corda que la mitjana dels preus de
referència de les llotges dels dar-
rers dos anys estan per sota del
preu de cost de producció.

REDACCIÓ | MANRESA

UP reclama al
Govern una
resposta urgent
a la crisi dels
cunicultors
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El departament de Territori i
Sostenibilitat i l'agència ACCIÓ
han atorgat 35.585 euros a pimes
catalanes per realitzar 13 projectes
d’ecoinnovació. En aquest grup
figura l’empresa anoienca de dis-
seny tèxtil Matex SL, que hi ha pre-
sentat un projecte sobre assesso-
rament per aplicar un model d’e-
conomia circular

Del conjunt, vuit dels projectes
són adreçats a l’ecodisseny de
productes i serveis i cinc més, a l’a-
nàlisi dels processos productius i
identificació de millores ambien-
tals. L’import atorgat correspon
al 45% del cost total dels projectes,
que és de 79.960 euros.

Els ajuts atorgats ara correspo-

nen a la categoria de cupons d'e-
coinnovació, fruit de la col·labo-
ració entre Territori i Sostenibilitat
i ACCIÓ, dins el Programa de cu-
pons a la innovació. El programa
es divideix en Cupons d’ecoinno-
vació, Cupons de tecnologia i Cu-
pons d’innovació.

La Generalitat explica que els
cupons d’ecoinnovació «tenen
com a objectiu donar suport eco-
nòmic a les pimes catalanes per
millorar la seva competitivitat i
fomentar la transició cap a l’eco-
nomia verda i circular». Territori i
Sostenibilitat recorda que aques-
ta és una iniciativa «emmarcada en
les polítiques de suport a l'econo-
mia verda i circular del Govern,
amb instruments clau com la
RIS3CAT, l'Estratègia d'impuls a l'e-
conomia verda i a l'economia cir-
cular, l'Estratègia industrial, l'Es-
tratègia catalana d'ecodisseny i el
Programa general de prevenció i
gestió de residus i recursos de Ca-
talunya 2013–2020.

REDACCIÓ | MANRESA

La Generalitat atorga
35.585 euros a tretze
pimes per fomentar
l’economia verda



L’empresa anoienca Matex
rep una de les ajudes del
Govern a l’ecoinnovació 

La Fundació Lacetània lliurarà
aquesta tarda els seus premis als
millors treballs de batxillerat i ci-
cles formatius del Bages. L’acte
tindrà lloc a les 7 de la tarda al saló
rosa de l’institut Lacetània.  En l’e-
dició d’enguany el jurat ha premiat
treballs que estan molt vinculats al
món real i que, en alguns casos,
poden convertir-se en projectes
empresarials, segons avancen fonts
de la fundació.

En la categoria de cicles forma-
tius de grau mitjà, el primer premi
és per a Raw raw, de Míriam Gar-
cia Posada, de l’Escola d’Art de
Manresa. El segon premi el rebrà
el treball Eficiència energètica d’un
habitatge, de Carles Cano Come-
llas i José Luis Ramírez Álvarez, de
l’institut Lacetània (tutor: Joa-
quim Pareja). El tercer premi de
la categoria ha estat per al projec-

te Plus design, de Dídac Mas
Sardans, de l’Escola d’Art de Man-
resa.  

En la categoria de cicles forma-
tius de grau superior, el primer pre-
mi el rebrà Granja escola Les Mar-
cetes, de Núria Mauri Bravo, Denisa
Belea Campan i Ainhoa Soto Tor-
res, de l’institut Guillem Catà. El se-
gon premi de la categoria serà per
a Ebookline, de José Pedro Rusa-
kiewicz, de l’institut Lacetània,
mentre que el tercer premi s’ha
atorgat al treball Elevador de mo-
tos d’un sol eix vertical, de Michael
López Martínez, Héctor Gallardo
Maldonado i Jordi Castells Aloy, de
l’institut Lacetània.

En l’apartat d’estudiants de bat-
xillerat, el primer premi serà per al
projecte Planificació i disseny d’un
habitatge, de Maria Cortina An-
dreu, de l’institut Pius Font i Quer.
El segon premi de la categoria

serà per a Carpe Diem. Dels orígens
a l’actualitat, d’Aitor Garrido Ji-
ménez, de l’institut Guillem Catà.
Per la seva banda, el tercer premi
serà per a Picapoll ou riesling?, de
Clàudia Resa Parés i Júlia Cura
Ruiz, de l’institut Gerbert d’Auri-
llac. 

L’acte d’aquesta tarda tindrà la
participació de la tinent d’alcalde
delegada de Dinamització Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Man-
resa, Mireia Estefanell, del director
dels Serveis Territorials a la Cata-
lunya Central del departament
d’Ensenyament, Antoni Masse-
gú, i el president de la Fundació La-
cetània, Pere Casals.

El lliurament de premis de la
Fundació Lacetània inclourà l’ac-
tuació d’Easy Drets, un grup de
trompetistes alumnes del Con-
servatori de Música de Manresa di-
rigit per Joan Arnau.
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La Fundació Lacetània lliura
els premis als millors treballs
de batxillerat i cicles formatius

L’acte tindrà lloc aquesta tarda a l’institut Lacetània de Manresa
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Les principals borses europees van tancar ahir
una altra sessió de pujades liderades per l'Íbex,
que es va anotar una alça de l’1,78% fins als
8.764,50 punts. El selectiu ha recuperat el 9,4%
en cinc sessions consecutives de pujades.

Amb la prima de risc en 137 punts bàsics, l'ín-
dex de referència del mercat espanyol va guanyar
153,5 punts, de manera que signa la seva millor
ratxa des del començament d'octubre.

Les pèrdues des del començament de l’any es
redueixen al 8,17%.

A Europa, amb l'euro en 1,082 dòlars, Milà va
guanyar l’1,08%; l'índex Euro Stoxx 50 el 0,86%;
Frankfurt el 0,61% i París el 0,41%. Londres va ce-
dir el 0,09%.

L'avanç del 2,1% de Wall Street el dia abans,
després que es coneguessin dades econòmiques
favorables als Estats Units (la despesa en cons-
trucció va pujar l’1,5% el mes de febrer passat i va
créixer l'activitat en el sector industrial), animava
a la borsa.

La pujada superior al 4% de les places xineses
i de Tòquio, tot i que Moody 's rebaixava a negati-
va la seva perspectiva del deute xinès, també im-
pulsava el mercat espanyol.

A més, els bancs avançaven per la possibilitat
que la setmana que el Banc Central Europeu adop-
ti mesures que afavoreixin el sector i la borsa na-
cional passava la majoria del matí per sobre de
8.700 punts.

A Europa es donava a conèixer la caiguda de
l'1% dels preus industrials a la zona euro, mentre
a l’estat espanyol augmentava l'atur registrat el fe-
brer una mica més de 2.200 persones, fins a
4.150.000.

Les petites pèrdues de Wall Street en l'obertu-
ra determinaven que es reduís l'avanç del mercat
nacional i que perdés la cota 8.700 punts durant
una estona, i després que se sabés la creació de
214.000 nous llocs de treball als Estats Units el fe-
brer, segons la consultora ADP.

Finalment, el mercat espanyol se servia del re-
punt del petroli (el barril de Brent es canviava a més
de 37 dòlars al tancament borsari) i de la reducció
de la caiguda de Wall Street per aconseguir la seva
cinquena sessió a l'alça.

Dels grans valors va destacar la pujada del
5,64% del Banc Santander.

La borsa espanyola s’aproxima als 8.800 

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 6.330 0.00 6.967 5.866

CARTERA REA 0.860 -8.51 2.000 0.940

CEVASA 8.800 0.00 8.900 4.690

CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000

D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500

FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950

HULLERA V.L. 0.360 0.00 0.550 0.360

IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.300 1.200

INVERFIATC 0.370 0.00 0.460 0.253

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.350 2.010

LIWE ESP. 11.500 0.00 11.800 11.000

MOLINS 9.700 + 4.19 9.700 8.814

U.EUROPEA I. 1.450 0.00 2.530 1.350

URBAR 0.400 0.00 0.537 0.303

Abertis 13,875 0,22 13,965 13,690 28.613.037 16,130 12,140
Acciona 70,640 0,67 70,910 69,850 13.805.933 80,450 61,090
Acerinox 9,774 -2,55 9,958 9,503 36.955.497 16,285 7,037
ACS 24,890 2,53 24,985 24,375 32.707.139 32,339 19,310
Aena 104,800 -0,80106,050 104,300 35.517.080 110,750 78,510
Amadeus 37,875 -0,90 38,600 37,500 50.795.833 42,041 32,290
ArcelorMittal 4,150 7,62 4,164 3,938 24.766.611 10,625 2,592
Banco Popular 2,366 6,58 2,381 2,231 50.892.663 4,781 1,984
Banco Sabadell 1,575 6,71 1,579 1,480 49.197.372 2,384 1,375
Bankia 0,817 3,16 0,818 0,792 22.463.551 1,348 0,723
Bankinter 6,296 1,94 6,321 6,188 16.985.161 7,285 5,661
BBVA 6,187 4,42 6,229 5,970222.593.190 9,461 5,241
Caixabank 2,700 3,65 2,716 2,601 67.275.246 4,322 2,328
Dia 4,763 -0,77 4,848 4,725 16.575.993 7,487 4,431
Enagas 25,765 -1,51 26,260 25,595 18.920.151 27,951 22,477
Endesa 16,630 -0,89 16,850 16,515 21.880.462 20,268 15,547
FCC 6,790 3,81 6,834 6,576 13.492.514 11,493 5,388
Ferrovial 17,950 -0,03 18,130 17,875 50.578.641 22,972 17,295

Gamesa 17,730 -1,45 18,270 17,565 51.689.823 18,270 10,258
Gas Natural 16,380 0,77 16,425 16,185 27.873.474 21,824 15,065
Grifols 20,155 -0,02 20,280 19,980 25.190.248 22,812 16,861
IAG 7,086 -0,42 7,234 7,050 33.340.618 8,613 6,009
Iberdrola 5,924 -0,85 5,996 5,896 90.110.937 6,597 5,519
Inditex 29,660 -0,42 30,075 29,395140.108.455 35,375 25,802
Indra 10,050 2,93 10,495 9,625 28.196.763 11,525 7,610
Mapfre 1,865 2,70 1,879 1,830 26.746.552 3,437 1,617
Mediaset 10,160 -1,79 10,425 10,110 22.534.697 13,195 8,141
Merlin 9,930 0,64 10,000 9,831 10.896.492 12,215 8,945
OHL 5,540 3,51 5,572 5,353 16.014.948 12,927 3,871
REC 72,870 -1,09 73,990 72,310 46.553.999 81,053 65,702
Repsol 10,205 3,01 10,270 9,810130.731.645 17,423 7,953
Sacyr 1,728 2,25 1,735 1,658 15.958.753 4,063 1,263
Santander 4,047 5,64 4,060 3,850317.833.574 6,806 3,310
T Reunidas 25,115 2,99 25,290 24,315 18.006.952 46,640 21,255
Telefónica 9,809 3,20 9,856 9,530240.306.906 13,896 8,483

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 3,831 4,047 +5,64 317.833.574

Telefónica 9,505 9,809 +3,20 240.306.906

BBVA 5,925 6,187 +4,42 222.593.190

Inditex 29,785 29,660 -0,42 140.108.455

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

ArcelorMittal 3,856 4,150 +7,62 24.766.611

Banco Sabadell 1,476 1,575 +6,71 49.197.372

B. Popular 2,220 2,366 +6,58 50.892.663

Santander 3,831 4,047 +5,64 317.833.574

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Mediaset 10,345 10,160 -1,79 22.534.697

Enagas 26,160 25,765 -1,51 18.920.151

Gamesa 17,990 17,730 -1,45 51.689.823

REC 73,670 72,870 -1,09 46.553.999

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,085
0,772

1,082
123,469

Mibor -0,008
Euríbor -0,008

IRS 0,047
IRPH Conjunt Entitats 2,014

Tipus hipotecaris 
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Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça
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1229,350

14,820

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.
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Tres projectes «realitzables»
guanyen els Premis de la Fundació
Lacetània
Un projecte de logotip per a un restaurant, una granja escola i el disseny d'un
habitatge són els treballs guanyadors d'enguany 

Foto de grup dels guanyadors dels Premis de la Fundació Lacetània | Fundació Lacetània

Tres projectes que podrien traslladar-se fàcilment al món real han estat els guanyadors de l'edició
d'enguany dels Premis de la Fundació Lacetània als millors treballs de batxillerat i cicles formatius
dels instituts del Bages. Els guardons s'han lliurat aquest dijous a la tarda en un acte en el qual
han estat presents alumnes, professors i autoritats i que ha tingut lloc al saló rosa de l'Institut
Lacetània. Un grup d'alumnes del Conservatori de Música de Manresa, Easy Drets, dirigits per
Joan Arnau, ha posat l'apunt musical a la vetllada amb una interpretació de peces per a trompeta.

Pere Casals, president de la Fundació Lacetània, que acaba de commemorar el seu 25è aniversari,
ha destacat la tasca d'aquesta entitat en el foment de les pràctiques en empreses i ha afirmat que
la "formació és una inversió, tant per als propis joves com per al país". El delegat dels Serveis
Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central ha dit que premis com aquests potencien la
recerca entre els joves i prestigien els estudis postobligatoris. Per la seva banda, Mireia
Estefanell, tinent d'alcalde delegada de Dinamització Econòmica, ha destacat la importància d'aquest
acte per Manresa i per la comarca i ha dit que la formació és clau per al futur ja que "els
estudiants d'avui són els professionals del demà".

En la categoria de cicles formatius de grau mitjà, el premi ha estat per al treball Raw Raw, de
Míriam Garcia Posada, de l'Escola d'Art de Manresa. Es tracta del projecte de creació de la imatge
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corporativa d'un restaurant de cuina vegana, per al qual l'alumna ha analitzat els logotips de
negocis semblants d'arreu del món i ha creat la imatge pròpia per aquest establiment i la seva
aplicació en diferents suports (targetes, estovalles, tovallons, posavasos, davantals, etc.). En
aquesta categoria han estat també guardonats els treballs Eficiència energètica d'un habitatge,
de José Luis Ramírez Álvarez de l'Institut Lacetània (segon premi) i Plus Design, de Dídac Mas
Sardans, de l'Escola d'Art.

El treball guanyador en la categoria de cicles formatius de grau superior ha estat el de Granja
Escola Les Marcetes, un projecte empresarial per un negoci centrat en el lleure infantil i la difusió
de valors relacionats amb l'ecologia i el respecte al medi ambient. Les autores d'aquest treball són
Núria Mauri Bravo, Denisa Belea Campan i Ainhoa Soto Torres, de l'institut Guillem Catà, que
han elaborat un exhaustiu pla d'empresa en el qual no només es defineix com seria el negoci
plantejat sinó que s'analitza la competència, la demanda existent, es detallen els tràmits i permisos
necessaris i es planteja el pla financer.

El resultat és un document que permetria traslladar aquesta idea de negoci a la realitat. Aquest
mateix treball ja va ser premiat en la primera edició de Talent+Empresa, el congrés
d'emprenedoria i FP que van organitzar la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i el
Departament d'Ensenyament a finals del curs passat. El segon premi en aquesta categoria ha
estat per al projecte Ebookline, de José Pedro Rusakiewicz, de l'Institut Lacetània, mentre que el
tercer guardonat ha estat el treball Elevador de motos d'un sol eix vertical, de Michael López
Martínez, Héctor Gallardo Maldonado i Jordi Castells Aloy, també de l'Institut Lacetània.

En la categoria de batxillerat el treball premiat ha estat Planificació i disseny d'un habitatge, de
Maria Cortina Andreu, de l'Institut Pius Font i Quer. El treball és un assaig a petita escala de
l'ofici d'arquitecte en el qual l'alumna ha donat resposta a l'encàrrec fet per uns clients reals per
dissenyar un habitatge. En el treball s'han elaborat els plànols i una maqueta de l'edifici, que
estèticament s'ha inspirat en l'obra d'arquitectes com Le Corbusier, Wright i Mies van der Rohe.
El segon premi d'aquesta categoria ha estat per al projecte Carpe Diem. Dels orígens a
l'actualitat, d'Aitor Garrido Jiménez, de l'Institut Guillem Catà, mentre que el tercer premi ha estat
per al treball Picapoll ou riesling?, un treball en francès fet pels alumnes del batxillerat francès de
l'Institut Gerbert d'Aurillac Clàudia Resa Parés i Júlia Cura Ruiz. 
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La cadena de menjar preparat
amb seu a Sant Vicenç Nostrum va
inaugurar ahir un nou establi-
ment a Igualada i arriba als 136 lo-
cals, 110 dels quals corresponen a
franquícies. Segons fonts de l’em-
presa, «la fórmula de creixement
per franquícies ha estat un dels de-
tonants per aconseguir la impor-
tant expansió» d’aquesta firma
que cotitza al Mercat Alternatiu
Borsari des del desembre del 2014
amb el nom d’Home Meal.

La botiga d’Igualada es troba al
centre de la capital de l’Anoia, a la
plaça de la Creu, 12, i és la prime-
ra que hi ha a la comarca. El fran-
quiciat és Jordi Garreta, un em-
prenedor que fa pocs mesos va as-
sumir la responsabilitat de portar
Nostrum a Vilafranca del Penedès.

El local d’Igualada, com tots
els que la cadena ha obert en els
darrers anys, incorpora un espai
per poder-hi menjar qualsevol

dels plats de la carta que té Nos-
trum, una part dels quals són a 1,
2 i 3 euros. 

Segons dades facilitades per
l’empresa, el 68% de les franquícies
corresponen a persones que apos-
ten per l’autoocupació. La resta de
franquiciats són inversors que

busquen un rendiment sensible-
ment superior als interessos que
actualment ofereixen les entitats
d’estalvi. Segons Nostrum, la in-
versió s’amortitza en tres anys
«amb uns beneficis sobre factura-
ció que, de mitjana, se situen en el
18%».

REDACCIÓ | MANRESA

Nostrum ara inaugura
un establiment a Igualada

La cadena de menjar preparat ja té 136 locals, 110 dels quals franquícies

Interior del nou Nostrum d’Igualada

CATPRESS

Tres projectes traslladables al
món empresarial reben els
premis de la Fundació Lacetània

Tres projectes que podrien tras-
lladar-se fàcilment al món real
han estat els guanyadors de l’edi-
ció d’enguany dels Premis de la
Fundació Lacetània als millors
treballs de batxillerat i cicles for-
matius dels instituts del Bages.
Els guardons es van lliurar ahir a la
tarda en un acte a l’institut Lace-
tània. En la categoria de cicles
formatius de grau mitjà, el pri-

mer premi va ser per a Raw raw, de
Míriam Garcia Posada, de l’Esco-
la d’Art de Manresa; en la catego-
ria de cicles formatius de grau su-
perior, per a Granja escola Les
Marcetes, de Núria Mauri Bravo,
Denisa Belea Campan i Ainhoa
Soto Torres, de l’institut Guillem
Catà; i en batxillerat, per a Plani-
ficació i disseny d’un habitatge,
de Maria Cortina Andreu, de l’ins-
titut Pius Font i Quer. 
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Fotografia de grup dels premiats ahir
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La borsa espanyola va tancar ahir la seva sise-
na jornada consecutiva a l'alça amb una lleu re-
valoració del 0,03%, animada per les places
asiàtiques, les dades macroeconòmiques euro-
pees i el repunt d'alguns grans valors i bancs.
Amb la prima de risc en 137 punts bàsics, l'ín-

dex de referència del mercat espanyol, l'Íbex 35,
va guanyar 2,50 punts, equivalents a aquest
0,03%, fins a 8.767 punts, de manera que les pèr-
dues anuals es redueixen al 8,14%.
Al Vell Continent, amb l'euro a 1,094 dòlars, la

majoria dels principals parquets van optar per re-
collir beneficis després de les bones jornades prè-
vies: l'índex Euro Stoxx 50 va cedir el 0,31%; Lon-
dres el 0,27%; Frankfurt el 0,25% i París el 0,2%,

mentre que, per contra, Milà es va revalorar el
0,78%.
El mercat espanyol obria la sessió d’ahir amb

una alça del 0,25% després d'una nova jornada de
guanys a les borses de Xangai i Tòquio. D'aques-
ta manera, l'estabilització del preu del barril de pe-
troli Brent a l'entorn de 37 dòlars animava el mer-
cat nacional, que creixia el 0,37% al migdia i vo-
rejava el nivell de 8.800 punts, que superaria des-
prés.
Encoratjaven l'Íbex-35 les bones dades macro-

econòmiques de l'eurozona, on el PMI compost es
va situar en 53 punts el febrer i el de serveis a 53,3,
millor del que esperaven els analistes i per sobre
dels 50 que marquen l'expansió.

No obstant això, l'obertura a la baixa de Wall
Street, que cedia el 0,18%, llastava el principal ín-
dex borsari nacional, que es movia entre els guanys
i les pèrdues al final de la sessió i que va tancar
amb una lleugera alça del 0,03%.
El parquet novaiorquès retrocedia després que

es publiqués un lleu augment de les peticions set-
manals de subsidis d'atur, de 272.000-278.000, i
de l'activitat en el sector serveis nord-americà. El
final de la sessió coincidia amb la recuperació de
la cotització del petroli, que superava 37 dòlars per
barril.
De tornada a Espanya, els grans valors de l'Íbex

35 van registrar resultats mixtos; Repsol es va re-
valorar el 3,43%; BBVA, el 0,58% i Telefónica el
0,23%, mentre que el Banc Santander va repetir
cotització, i Inditex i Iberdrola van cedir l’1,11% i
el 0,41%, respectivament.

Sisena jornada consecutiva a l’alça

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 6.330 0.00 6.967 5.866

CARTERA REA 0.860 0.00 2.000 0.860

CEVASA 8.790 -0.11 8.900 4.690

CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000

D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500

FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950

HULLERA V.L. 0.360 0.00 0.550 0.360

IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.300 1.200

INVERFIATC 0.370 0.00 0.460 0.272

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.350 2.010

LIWE ESP. 11.500 0.00 11.800 11.000

MOLINS 9.450 -2.58 9.700 8.814

U.EUROPEA I. 1.450 0.00 2.530 1.350

URBAR 0.400 0.00 0.537 0.303

Abertis 13,890 0,11 13,980 13,750 26.586.530 16,130 12,140
Acciona 71,680 1,47 72,080 70,300 16.929.765 80,450 61,090
Acerinox 9,645 -1,32 10,040 9,589 23.023.009 16,285 7,037
ACS 25,475 2,35 25,640 24,770 26.849.673 32,339 19,310
Aena 103,800 -0,95105,250 103,600100.478.273 110,750 78,510
Amadeus 37,510 -0,96 38,000 37,385 44.514.992 42,041 32,290
ArcelorMittal 4,287 3,30 4,450 4,180 39.389.732 10,625 2,592
Banco Popular 2,360 -0,25 2,393 2,309 33.595.732 4,781 1,984
Banco Sabadell 1,579 0,25 1,583 1,541 33.730.735 2,384 1,375
Bankia 0,822 0,61 0,825 0,804 16.505.162 1,348 0,723
Bankinter 6,290 -0,10 6,322 6,240 10.850.012 7,285 5,661
BBVA 6,223 0,58 6,260 6,119178.263.287 9,461 5,241
Caixabank 2,714 0,52 2,733 2,674 41.414.664 4,322 2,328
Dia 4,880 2,46 4,940 4,733 22.649.369 7,487 4,431
Enagas 25,650 -0,45 25,855 25,560 18.409.519 27,951 22,477
Endesa 16,520 -0,66 16,690 16,445 24.905.450 20,268 15,547
FCC 6,757 -0,49 6,840 6,715 9.513.111 11,493 5,388
Ferrovial 18,095 0,81 18,345 17,920 60.767.176 22,972 17,295

Gamesa 17,460 -1,52 17,830 17,225 51.803.558 18,270 10,258
Gas Natural 16,610 1,40 16,620 16,270 25.113.866 21,824 15,065
Grifols 20,015 -0,69 20,150 19,885 20.969.926 22,812 16,861
IAG 6,900 -2,62 7,122 6,851 32.999.692 8,613 6,009
Iberdrola 5,900 -0,41 5,960 5,879 67.528.712 6,597 5,519
Inditex 29,330 -1,11 29,615 29,210 79.724.591 35,375 25,802
Indra 9,773 -2,76 10,115 9,726 25.251.945 11,525 7,610
Mapfre 1,882 0,91 1,894 1,853 13.173.520 3,437 1,617
Mediaset 10,310 1,48 10,535 10,100 17.348.517 13,195 8,141
Merlin 9,890 -0,40 10,000 9,854 15.872.788 12,215 8,945
OHL 5,604 1,16 5,740 5,410 15.693.351 12,600 3,871
REC 73,130 0,36 73,500 72,620 27.890.413 81,053 65,702
Repsol 10,555 3,43 10,655 10,140159.941.720 17,423 7,953
Sacyr 1,858 7,52 1,869 1,719 22.113.456 4,063 1,263
Santander 4,047 0,00 4,090 3,993246.434.213 6,806 3,310
T Reunidas 26,260 4,56 26,260 24,705 20.602.537 46,640 21,255
Telefónica 9,832 0,23 9,886 9,734136.404.133 13,896 8,483

ÍBEX 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 4,047 4,047 0,00 246.434.213

BBVA 6,187 6,223 +0,58 178.263.287

Repsol 10,205 10,555 +3,43 159.941.720

Telefónica 9,809 9,832 +0,23 136.404.133

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Sacyr 1,728 1,858 +7,52 22.113.456

T Reunidas 25,115 26,260 +4,56 20.602.537

Repsol 10,205 10,555 +3,43 159.941.720

ArcelorMittal 4,150 4,287 +3,30 39.389.732

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Indra 10,050 9,773 -2,76 25.251.945

IAG 7,086 6,900 -2,62 32.999.692

Gamesa 17,730 17,460 -1,52 51.803.558

BME 29,775 29,365 -1,38 14.702.399

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,095
0,774

1,085
124,277

Mibor -0,008
Euríbor -0,008

IRS 0,047
IRPH Conjunt Entitats 2,014

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1229,350
14,820

1241,950

14,970

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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Victòria del Manresa FS a Sant Sadurní a la Copa Catalunya L'Escola Municipal de Música de
Súria celebra la Setmana Cultural La cursa popular de muntanya Salta Marrades d'Oló arriba

aquest diumenge Les Jornades Lacetània celebren el 30è aniversari reflexionant sobre el futur
del treball i l’economia Súria celebra el Dia de la Dona amb la lectura del manifest i una visita al
Pou de Glaç de la Ribera La gran festa del 4x4 torna aquest cap de setmana a les Comes El
Pla zonal del Bages contempla que 14 camins municipals puguin passar a ser carretera ICV del

Bages commemora el Dia de la Dona amb un acte a Sant Vicenç La delegada del Govern a la
Catalunya Central i l’alcalde de Sant Fruitós visiten Denso La Jornada de Geriatria del Bages

reflexiona sobre les necessitats de les persones grans

| 11 de març de 2016 |

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

Manresa   10/03/2016

Les Jornades Lacetània celebren el 30è aniversari
reflexionant sobre el futur del treball i l’economia

Se celebraran del 14 al 18 de març a l’institut manresà

De: Redacció  

Les Jornades Lacetània, abans anomenades Jornades Cientificotecnològiques (Setmana
de la Ciència,  la Tècnica i  les Humanitats),  arriben enguany a la 30a edició amb el
propòsit de reflexionar sobre el futur del treball i de l’economia amb figures de primera
línia  que,  al  llarg  de  la  setmana  vinent,  participaran  en  les  diferents  activitats
organitzades per l’institut Lacetània de Manresa. La sessió inaugural, dilluns a les 7 de
la  tarda,  anirà  a  càrrec  del  catedràtic  d’Economia  Guillem López  Casasnovas,  que
pronunciarà la conferència “Reptes i oportunitats de l’economia catalana. Les coses que
necessitem millorar”. L’acte, que tindrà lloc a la sala d’actes de l’institut a l’avinguda de
les Bases, és obert a tothom que vulgui assistir-hi.

Una de les novetats de les Jornades d’enguany, que servirà per commemorar el seu
30è  aniversari,  serà  l’elaboració  d’un mosaic  humà amb els  alumnes del  centre,  el
mateix dilluns al matí. En aquesta edició, les Jornades,  que al llarg d’aquests  30 anys 
han estat un punt de trobada d’investigadors d’àmbits molt diversos que han transmès
el seu saber als alumnes del centre i al conjunt de la ciutat, han simplificat el seu nom i
han passat a anomenar-se JORNADES LACETÀNIA.

El futur del treball i de l’economia
Teletreball,  noves  professions,  sortides  professionals,  sectors  econòmics...  Aquests
seran  alguns  dels  temes  que  es  treballaran al  llarg  de  la  setmana  al  centre  amb
activitats  organitzades  pels  propis  professors  i  en  les  quals  també  hi  participaran
experts del món de l’empresa, l’economia i la universitat, així com exalumnes  i pares.
En total, hi ha programades més de 40 activitats entre xerrades, tallers, cinefòrums o
exposicions que, combinant la part divulgativa amb una de més lúdica, aproparan els
alumnes a la realitat del món del treball que es trobaran un cop deixin l’institut.
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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 11/03/2016 a les 13:58

El catedràtic d'Economia Guillem
López Casasnovas inaugura dilluns
les Jornades Lacetània

El catedràtic d'Economia Guillem López Casasnovas | Arxiu particular

El catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabre i conseller independent del Banc
d'Espanya Guillem López Casasnovas inaugurarà dilluns vinent les Jornades Lacetània, que
enguany arriben a la 30a edició. La conferència, que és oberta a tothom, porta per títol "Reptes i
oportunitats de l'economia catalana. Les coses que necessitem millorar". El tret de sortida a les
jornades, que enguany arriben a la 30a edició, tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes de
l'institut Lacetània.

Guillem López Casasnovas, nascut a Menorca, és Llicenciat en Ciències Econòmiques i en Dret
per la Universitat de Barcelona, i doctorat en Economia Pública per la Universitat de York
(Regne Unit). Ha sigut professor a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de Sussez i a la
Universitat de Stanford (EEUU). Des del juny de 1992 és catedràtic d'Economia de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona. Ha estat vicerector d'Economia i Relacions Internacionals i degà de
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la mateixa universitat entre el 2000 i el
2004. És cofundador del Centre de Recerca en Economia i Salut.

Les seves principals línies de recerca inclouen la medició de l'eficiència del sector públic, la revisió
del paper del sector públic en general (i en l'àmbit sanitari en particular), les balances fiscals, el
finançament de les hisendes locals, l'economia de la salut, la dependència i els equilibris
intergeneracionals.

Pàgina 1 de 2
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Des del 2005 és conseller independent del Consell de Govern del Banc d'Espanya i membre del
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). Ha col·laborat amb el
ministeri de Sanitat del govern espanyol, amb les conselleries de Sanitat de Catalunya i de les
Illes Balears, i amb l'Organització Mundial de la Salut.

Una setmana per reflexionar sobre el futur de l'economia

Les Jornades Lacetània tindran lloc del 14 al 18 de març i es dedicaran a reflexionar sobre el futur
del treball i de l'economia. Al llarg de la setmana s'han programat més de 40 activitats entre
tallers, xerrades, cinefòrums o exposicions, que serviran per apropar els alumnes a conceptes
com el teletreball, les noves professions, les sortides professionals de diferents estudis, etc.

Pàgina 2 de 2
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L’Institut Lacetània va inaugurar
ahir les Jornades Lacetània (fins
enguany conegudes com Jornades
Cientificotecnològiques) amb una
conferència de l’economista Gui-
llem López Casasnovas, que va
esgranar els actius i els passius de
l’economia catalana. Previ a la
xerrada es van lliurar diplomes a
empreses col·laborades del centre,
que enguany van rebre Maxion-
Wheels, Friman, Tecnical, Tech-
weld Systems i Itinerarium. L’acte
va ser presidit per l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent; la dele-
gada del Govern a la Catalunya
Central, Laura Vilagrà; i el presi-
dent de la Cambra i de la Funda-
ció Lacetània, Pere Casals.

López Casasnovas va descriure
la potencialitat de Catalunya, un
país amb un PIB elevat en el con-
junt europeu i també gràcies so-
bretot a una indústria molt activa
i a la destacada ràtio exportadora.
En el cantó dels pros de l’economia
nacional, el conferenciant va situ-
ar aspectes com l’homogeneïtat
social; l’alt capital social; la capa-
citat de generar pactes i consensos;
una geografia i un clima favorables
per a un turisme que col·labora en
la fortalesa del PIB; la tendència a
l’obertura exterior, també comer-
cial; l’estrès «bo» que genera no te-
nir un sector públic restrictiu i re-
gulador en excés; una continuïtat
històrica en el coneixement tècnic
i financer; una excel·lent ubicació

geoestratègica per a la logística; l’e-
quilibri dels capitals físic, tecno-
lògic, humà i social; l’atracció de
Barcelona (i del Barça); i el fet que
esdevé un bon país tant per a gent
gran com per a estudiants.

Amb tot, va dir, Catalunya té
també els seus contres, com un ex-
cés d’individualisme i de «vaques
sagrades»; una capacitat innova-
dora per sota de països de refe-
rència; la falta d’un poder polític i
públic propi i un excés d’estrès (del
«dolent») que pot provocar «un ic-
tus». López Casasnovas va instar a
construir una Catalunya menys es-
tressada i amb uns valors renovats,
menys dependents de la tutela de
la cosa pública, si es vol emular pa-
ïsos com Finlàndia o Dinamarca.

CARLES BLAYA | MANRESA

López Casasnovas insta a una
reformulació de valors per
impulsar l’economia catalana

L’economista va inaugurar ahir les 30es Jornades Lacetània de
Manresa, que promouen una quarantena d’activitats aquesta setmana


Guillem López Casasnovas, abans de pronunciar la seva conferència

C.ARLES BLAYA

Els representants de les empreses reconegudes, amb les autoritats

CARLES BLAYA

Madrid
IBEX 35

+52,10 (+0,57%)
9.142,70

Madrid
GENERAL

+5,38 (+0,58%)
925,40

València

+9,87 (+0,87%)
1.147,53

Barcelona

+4,54 (+0,62%)
735,69

Bilbao

+9,76 (+0,65%)
1.510,76

Latibex

-11,50 (-0,94%)
1.217,10

Euro Stoxx
50 P. VALORS

+18,18 (+0,59%)
3.091,98

Nova York
DOW JONES (*)

+18,80 (+0,11%)
17.232,11

Londres
FTSE 100

+34,78 (+0,57%)
6.174,57

Tòquio
NIKKEI

+294,88 (+1,74%)
17.233,75

Frankfurt
DAX

+159,10 (+1,62%)
9.990,20

La borsa espanyola va pujar ahir el 0,57% i va
superar el nivell dels 9.100 punts, una cota que
no aconseguia des de la primera setmana d’a-
quest any, animada encara per les mesures d’es-
tímul aprovades dijous passat pel Banc Central
Europeu (BCE).
Així, amb la prima de risc espanyola a la baixa,

a 119 punts bàsics, el principal índex borsari, l’Í-
bex 35, va sumar 52,10 punts, el 0,57%, i va aca-
bar la jornada en 9.142,70 punts, de manera que
les pèrdues anuals es redueixen al 4,21%.
Al Vell continent, amb l'euro a 1,11 dòlars, amb

l’excepció de Milà, que va caure el 0,03%, els prin-
cipals parquets també van tancar en positiu: Frank-
furt va guanyar el 1,62%; l'índex Euro Stoxx 50 el

0,59%; Londres el 0,57% i París el 0,31%.
En el cas d'Espanya, el mercat estatal ja es va

decantar pels guanys des de l'obertura, contagiat
encara pels efectes de les mesures d'estímul apro-
vades la setmana passada pel BCE. Una tendència
que fins i tot va fer tocar a l’Íbex-35 la barrera dels
9.200 punts (9.217,30).
També encoratjava al principal índex borsari es-

panyol la bona sessió de les borses asiàtiques, que
van finalitzar la jornada amb guanys d'entre l’1% i
el 3%, després que la setmana passada el banc
central xinès injectés al sistema interbancari un to-
tal d’11.700 milions d'euros i també pels bons re-
sultats de diversos indicadors sobre l'economia
japonesa.

Tot i una obertura molt positiva, segons va anar
transcorrent la sessió, el mercat estatal va reduir
lleugerament els guanys, que se situaven al vol-
tant de l'1%, després de conèixer-se que la pro-
ducció industrial de l'eurozona va augmentar al ge-
ner el 2,1% i l’1, 7% en el conjunt de la UE.
L’obertura baixista de Wall Street i el descens

del preu del cru Brent fins als 39,1 dòlars, van per-
judicar finalment l’Íbex, que va reduir els seus
guanys fins a tancar amb una pujada del 0,57%.
Els inversors del parquet novaiorquès es troben

ja amb la mirada posada en la reunió que celebra-
rà demà la Reserva Federal (Fed), que no apujarà
els tipus d'interès, preveuen els experts.
Els grans valors del selectiu van registrar tan-

caments mixtos: Banc Santander es va revalorit-
zar el 1,39%, seguit d'Inditex, el 0,83%; BBVA el
0,46% i Repsol el 0,43%.

L’Íbex puja i supera els 9.100 punts

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 6.330 0.00 6.967 5.866

CARTERA REA 1.130 + 9.71 2.000 0.860

CEVASA 8.650 0.00 8.900 4.690

CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000

D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500

FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950

HULLERA V.L. 0.360 0.00 0.520 0.360

IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.200 1.200

INVERFIATC 0.350 0.00 0.460 0.272

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.350 2.010

LIWE ESP. 12.000 0.00 12.000 11.000

MOLINS 9.440 0.00 9.700 8.814

U.EUROPEA I. 1.200 0.00 2.530 1.200

URBAR 0.400 0.00 0.537 0.303

Abertis 14,125 0,39 14,220 14,070 28.941.631 16,130 12,140
Acciona 69,570 0,20 70,000 69,130 19.281.145 80,450 61,090
Acerinox 9,995 1,07 10,100 9,810 17.543.429 16,285 7,037
ACS 25,680 -0,47 26,120 25,615 19.047.259 32,339 19,310
Aena 108,050 2,37108,050 105,850 31.797.084 110,750 78,510
Amadeus 37,250 1,07 37,480 36,675 42.003.530 42,041 32,290
ArcelorMittal 4,850 2,97 4,929 4,662 45.312.914 10,625 2,592
Banco Popular 2,720 1,80 2,798 2,670 82.837.866 4,781 1,984
Banco Sabadell 1,740 0,69 1,774 1,720 72.854.309 2,384 1,375
Bankia 0,940 1,18 0,958 0,935 40.951.800 1,346 0,723
Bankinter 6,607 1,19 6,646 6,520 21.128.520 7,285 5,661
BBVA 6,545 0,46 6,665 6,531200.000.035 9,461 5,241
Caixabank 2,877 0,38 2,936 2,864 56.974.114 4,322 2,328
Dia 4,707 0,41 4,760 4,651 21.277.452 7,487 4,431
Enagas 26,425 1,01 26,475 26,065 21.345.274 27,951 22,477
Endesa 17,260 0,55 17,345 17,115 24.126.783 20,268 15,547
FCC 7,579 0,19 7,579 7,536 9.708.640 11,493 5,388
Ferrovial 18,405 -0,43 18,670 18,345 45.902.500 22,972 17,295

Gamesa 16,970 1,56 17,080 16,705 33.365.678 18,270 10,660
Gas Natural 17,265 0,38 17,365 17,080 42.953.598 21,824 15,065
Grifols 19,895 0,71 20,000 19,810 12.559.675 22,812 16,861
IAG 6,970 -0,09 7,075 6,914 38.067.821 8,613 6,009
Iberdrola 6,087 -0,43 6,147 6,064103.392.167 6,597 5,519
Inditex 29,855 0,83 30,185 29,825 97.939.226 35,375 25,802
Indra 9,837 -1,32 10,095 9,776 12.312.671 11,525 7,610
Mapfre 2,048 2,30 2,085 2,020 35.234.333 3,437 1,617
Mediaset 10,335 0,88 10,470 10,280 11.578.892 13,195 8,141
Merlin 10,170 0,89 10,260 10,095 19.273.356 12,215 8,945
OHL 5,632 -1,23 5,800 5,604 13.265.786 12,594 3,871
REC 75,710 0,60 75,740 75,100 43.303.187 81,053 65,702
Repsol 10,600 0,43 10,700 10,415 81.411.750 17,423 7,953
Sacyr 1,842 -0,11 1,889 1,820 8.705.670 4,063 1,263
Santander 4,514 1,39 4,569 4,469366.360.934 6,806 3,310
T Reunidas 25,970 -0,65 26,610 25,840 9.797.873 46,640 21,255
Telefónica 10,160 -0,15 10,345 10,120193.684.914 13,896 8,483

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 4,452 4,514 +1,39 366.360.934

BBVA 6,515 6,545 +0,46 200.000.035

Telefónica 10,175 10,160 -0,15 193.684.914

Iberdrola 6,113 6,087 -0,43 103.392.167

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

ArcelorMittal 4,710 4,850 +2,97 45.312.914

Mapfre 2,002 2,048 +2,30 35.234.333

B. Popular 2,672 2,720 +1,80 82.837.866

Gamesa 16,710 16,970 +1,56 33.365.678

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Indra 9,969 9,837 -1,32 12.312.671

OHL 5,702 5,632 -1,23 13.265.786

T Reunidas 26,140 25,970 -0,65 9.797.873

Ferrovial 18,485 18,405 -0,43 45.902.500

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,109
0,775

1,095
126,107

Mibor -0,008
Euríbor -0,008

IRS 0,047
IRPH Conjunt Entitats 2,014

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1262,250
15,270

1256,550

15,600

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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Un gran mosaic humà commemora
els 30 anys de les Jornades
Lacetània

Més de mil persones vinculades amb el centre van ajudar a construir el mosaic | Lacetània

Els membres de la comunitat educativa de l'institut Lacetània van commemorar els 30 anys de les
Jornades Lacetània amb un gran mosaic humà, en el qual van dibuixar un número 30 al pati de de
l'institut. L'acció va requerir la mobilització de més de 1.000 persones entre alumnes, professors i
d'altres professionals del centre, i va ser fotografiada des d'una grua.

Les Jornades Lacetània han arribat enguany a la 30a edició amb una setmana d'activitats
dedicades a debatre i reflexionar sobre "El futur del treball i l'economia. Noves perspectives", en
les quals el centre ha rebut la visita de personalitats rellevants com l'economista Guillem López
Casasnovas; el degà del Col·legi d'Economistes, Joan B. Casas, o l'exconseller de la Generalitat i
exprofessor de l'institut, Josep Huguet.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/58390/gran/mosaic/huma/commemora/30/anys/jornades/lacetania



nnn Tres projectes han estat els 
guanyadors de l’edició d’enguany 
dels Premis de la Fundació Lacetà-
nia als millors treballs de batxille-
rat i cicles formatius dels instituts 
del Bages. En la categoria de cicles 
formatius de grau mitjà, el premi 
ha estat per al treball Raw Raw, de 
Míriam Garcia Posada, de l’Escola 
d’Art de Manresa. En aquesta cate-
goria han estat també guardonats 
els treballs Efi ciència energètica 
d’un habitatge, de José Luis Ramí-
rez Álvarez de l’Institut Lacetània 
(segon premi) i Plus Design, de Dí-
dac Mas Sardans, de l’Escola d’Art. 
El treball guanyador en la categoria 
de cicles formatius de grau superi-
or ha estat el de Granja Escola Les 
Marcetes, un projecte empresarial 
per un negoci centrat en el lleure 
infantil i la difusió de valors relaci-
onats amb l’ecologia i el respecte al 

ECONOMIA
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Una de les aules de formació

El CFT programa cursos pel sector industrial

nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa destinarà aquest any un total 
de 40.500 euros a ajudes directes a 
empreses que contractin joves me-
nors de 30 anys, a través del Pro-
grama Integral de Qualificació i 
Ocupació (PICE), cofinançat pel 
Fons Social Europeu, i que s’em-
marca en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social. L’objectiu 
que s’ha marcat la Cambra és acon-
seguir una trentena de contractes 
laborals. Les empreses rebran un 
ajut directe de 1.500 euros per cada 
contracte formalitzat. Aquests hau-
ran de ser a temps complert i tenir 
una durada mínima de sis mesos. 
Els joves hauran d’estar prèviament 

nnn El Centre de Formació Pràctica 
ja té a punt la seva proposta 
formativa per al segon trimestre del 
2016, en la qual s’han programat 
una desena de cursos adreçats a 
professionals del sector industrial 
de la comarca. Com a novetat, 
destaca la col·laboració amb Festo, 
empresa líder mundial proveïdora 
de solucions d’automatització 
per a activitats industrials, que 
impartirà dos cursos al CFP: un 
taller pràctic de seguretat en 
màquines i un curs de pneumàtica 

40.500 euros per ajudar 
empreses que contractin 
joves menors de 30 anys 

Noves ofertes per 
ampliar coneixements  

donats d’alta al Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil i haver fi nalitzat, 
almenys, la fase d’orientació voca-
cional del Pla de Capacitació, que 
contempla el Pla Integral de Qua-
lifi cació (PICE) de les Cambres de 
Comerç. Els joves poden inscriu-
re’s al PICE anant directament a la 
Cambra de Comerç de Manresa. A 
partir d’aquest moment, un orien-
tador es fa càrrec de la formació, 
qualifi cació i possible inserció del 
jove. Analitza les seves competèn-
cies, interessos i el grau de quali-
fi cació i elabora un perfi l professi-
onal, derivant-lo posteriorment a 
un dels tres programes que com-
posen el PICE: Capacitació, Mobi-
litat i Formació Dual. Cada pla està 
dissenyat per donar resposta a di-
ferents perfi ls laborals, nivells de 
capacitació i competències. n

avançada. Aquesta interessant col.
laboració fa que aquests alumnes 
tinguin l’oportunitat d’ampliar 
els seus coneixements.  A banda 
d’aquests, l’oferta per a aquests 
propers mesos consta de tres 
cursos de formació d’oferta, és 
a dir, subvencionats: autòmats 
programables, manteniment 
i nd u s t r i a l  i  au t om a t i s m e s 
industrials; i de cinc cursos més de 
formació de demanda: disseny 3D 
sòlids (2 cursos), soldadura, CNC 
fresadora Fagor i interpretació 
de plànols. També s’ha obert la 
preinscripció per a quatre cursos 
dels quals encara no hi ha data 
fi xada: disseny 3D amb Inventor, 
Mastercam (nivell 1 i 2) i prevenció 
de riscos laborals. La nova proposta 
formativa del CFP s’ha dissenyat 
d’acord amb les necessitats de 
les empreses de la comarca amb 
l’objectiu de què puguin disposar 
de professionals qualif icats i 
formats en les darreres tecnologies 
de l’àmbit industrial. Per a més 
informació, es pot consultar el web 
www.cfp.cat. n

Tres projectes que es poden traslladar al món real en són els guanyadors
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aMB noTa.  Es tracta dels millors treballs de batxillerat i cicles formatius

Alt nombre de participants 
en els Premis Lacetània  

Les carnisseries tenen manca de 

personal qualifi cat

El sector de l’alimentació, 
mancat de personal qualifi cat

La Cambra de Manresa formarà joves per treballar en carnisseries

Redacció
Manresa

nnn La Cambra de Comerç de Man-
resa formarà joves per treballar en 
carnisseries, després d’haver de-
tectat les necessitats que tenen 
establiments i grans superfícies 
d’alimentació. S’ha dissenyat una 
proposta formativa que ha tingut 
en compte les demandes de les em-
preses. La formació forma part del 
Programa Integral de Qualifi cació 
i Ocupació (PICE) i s’adreça a joves 
d’entre 16 i 30 anys.
El curs començarà a fi nals del mes 
de març i constarà d’una primera 
part centrada en l’ocupabilitat i les 
habilitats socials, que ha de perme-
tre als participants adquirir eines 
per apropar-se a les empreses amb 

confi ança. La segona part és una 
formació específi ca en tall càrnic 
que es durà a terme a l’Escola Joviat. 
Els joves aprendran a manipular i 
transformar la carn, d’acord amb 
les normatives sanitàries, necessi-
tats de conservació, aspectes culi-

naris, etc. Un cop acabat el curs, els 
joves formaran part d’una borsa de 
treball que es posarà a disposició 
de les empreses del territori que ne-
cessitin incorporar professionals. 
Per cada contractació, l’empresa 
podrà benefi ciar-se d’un ajut eco-
nòmic de 1.500 euros. Fins al mo-
ment, més de 60 joves han rebut 
formació a la Cambra de Comerç 
de Manresa dins del Programa In-
tegral de Qualifi cació i Ocupació, 
cofi nançat pel Fons Social Europeu 
i que s’emmarca en el Sistema Na-
cional de Garantia Juvenil del Mi-
nisteri de Treball i Seguretat Social. 
Es tracta de cursos orientats clara-
ment a la inserció laboral dels joves 
i que es dissenyen tenint en compte 
les demandes laborals específi ques 
del territori.  n

medi ambient. Les autores d’aquest 
treball són Núria Mauri Bravo, De-
nisa Belea Campan i Ainhoa Soto 
Torres, de l’institut Guillem Catà. 
El segon premi en aquesta catego-
ria ha estat per al projecte Ebookli-
ne, de José Pedro Rusakiewicz, de 
l’Institut Lacetània, mentre que el 
tercer guardonat ha estat el treball 
Elevador de motos d’un sol eix ver-
tical, de Michael López Martínez, 
Héctor Gallardo Maldonado i Jor-
di Castells Aloy, també de l’Institut 
Lacetània. En batxillerat el treball 

premiat ha estat Planifi cació i dis-
seny d’un habitatge, de Maria Cor-
tina Andreu, de l’Institut Pius Font 
i Quer. El segon premi d’aquesta ca-
tegoria ha estat per al projecte Car-
pe Diem. Dels orígens a l’actualitat, 
d’Aitor Garrido Jiménez, de l’Ins-
titut Guillem Catà, mentre que el 
tercer premi ha estat per al treball 
Picapoll ou riesling?, un treball en 
francès fet pels alumnes del batxi-
llerat francès de l’Institut Gerbert 
d’Aurillac, Clàudia Resa Parés i Jú-
lia Cura Ruiz. n
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Els guanyadors amb el president de la Cambra de Comerç i el delegat del 
Govern a la Catalunya Central en Ensenyament, Toni Massegú

La Cambra de Manresa, al servei de les empreses
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QUARTS DE LA CHAMPIONS  28

Quants carrers amb llambordes
queden encara a Manresa?

UN PAVIMENT QUE VA FER HISTÒRIA 6
G.C.A.ESTÉVEZ/EFE

Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Cerdanya 
Alt Urgell, Anoia i Baix Llobregat Nord

RECICLA’M
Aquest diari utiliza paper reciclat en el 80,5%
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PREU1,20 EUROS | DIMARTS, 5 D’ABRIL DEL 2016

 L’ACUSAT, DE 48 ANYS,
HAVIA DE SUPERVISAR UNA
PACIENT DE 19 AL CENTRE
DE MARTORELL4

Infermer a
judici acusat de
violar una noia
ingressada en
un psiquiàtric

L’ESTACIÓ ENCADENA DOS
HIVERNS CONSECUTIUS AMB
MALS RESULTATS13

La neu de la
primavera no
basta per salvar
la temporada de
Port del Comte

A.I.T.

 Estudiants de tota la Catalunya Central s’informen a Manresa 5

UNA MOCIÓ PER EXIGIR
SOLUCIONS ALS DÈFICITS DE
LA DEPURADORA DE MOIÀ
ACABA EN EMPAT8

La contaminació
del riu Calders
divideix el
govern d’unitat
del Moianès

LA INTERVENCIÓ POSARÀ
L’ESPAI AL DIA I RENOVARÀ EL
SOSTRE DE LA BIBLIOTECA10

Puig-reig
aprova dedicar
350.000 euros a
la seva plaça
més cèntrica

La Generalitat tenia previst fer avui un pas més en un projecte que l’oposició
veu com un tomb cap a l’aviació comercial acompanyat de nova construcció 12

El Síndic insta el Govern a
aturar el pla d’ampliació de
l’Aeròdrom de la Cerdanya

COM A MÍNIM SET ESTATS
ANUNCIEN INVESTIGACIONS
SOBRE PERSONALITATS QUE
ABASTEN DES DE PUTIN
FINS A MESSI20 A 22

Una filtració
a Panamà
obre en canal
l’evasió fiscal
de les elits  

IMPACTE GLOBAL

L’ATLÈTIC POT FER OBLIDAR EL MADRID O GENERAR PÀNIC

El Barça dilucida avui si ‘allò’ de
dissabte només va ser un accident

Una fira per pensar en el futur

c/ Àngel Guimerà, 46 - 08241 MANRESA
T 93 873 52 55

www.solercentrevisual.com

CENTRE D’ÒPTICA I OPTOMETRIA
CENTRE AUDITIU LLUÍS SOLER

Gaudeix a totes 
les distàncies amb 

LENTS DE CONTACTE 
PROGRESSIVES

Vine a fer una prova
gratuïtament
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MANRESA SOCIETAT

EL PRIMER DIA DEL CERTAMEN La 24a edició de la Fira de l’Estudiant va arrencar ahir amb la visita de més de 800 alumnes procedents
d’una vintena de centres i es clourà dijous, després que hagin passat pels vint estands ubicats al Museu de la Tècnica de Manresa més de 3.000
persones. Si alguna cosa està canviant en el món de l’ensenyament i es pot palpar a la fira, és el creixent interès pels cicles de grau mitjà i superior

4

La Fira de l’Estudiant arrenca amb 800
alumnes visitants i n’espera 2.200 més 

Cada vegada hi ha més opcions per a l’alumnat un cop finalitza l’ESO, i avui els cicles formatius guanyen terreny davant
l’itinerari tradicional de batxillerat més carrera El certamen, que s’allarga fins dijous, va rebre ahir la primera tanda d’estudiants



La 24a edició de la Fira de l’Es-
tudiant, que enguany tindrà una xi-
fra d’assistència de rècord, se su-
perarà la barrera dels 3.000 alum-
nes, va arrencar ahir amb la visita
de 800 estudiants vinguts d’una
vintena de centres del Bages, el
Berguedà i el Solsonès. Per a avui
se n’esperen més de 900, i demà
(que és el dia dedicat als alumnes
que ja estan cursant cicles forma-
tius o batxillerat) n’hi haurà 470. El
darrer dia del certamen, dijous,
n’hi haurà més de 800 d’ESO que
trepitjaran les instal·lacions del
Museu de la Tècnica buscant
orientació per al seu futur acadè-
mic. A tots aquests visitants, cal su-
mar-hi les persones que s’adrecin
a la fira per lliure.

Ahir, a les 11 del matí, quan la
fira només feia un parell d’hores
que havia obert portes, alumnes de
l’institut de Puig-reig, de l’institut
escola Sant Jordi de Navàs i del
centre de formació PTT Manresa
recorrien els vint estands ubicats
al Museu de la Tècnica de Manre-
sa. On s’acumulava més gent era
davant de les sis cabines d’orien-
tació individualitzada, on els es-
tudiants feien cua per poder as-
seure’s davant d’un professional
que els donés informació i pistes
sobre les seves futures possibilitats
acadèmiques. 

Cicles formatius, a l’alça
El taulell dedicat a la formació
professional o als centres que ofe-
reixen un ampli ventall de cicles
formatius també s’hi acumulaven
grups nombroses de gent, com
davant l’espai de Batxillerat i Uni-
versitat. A l’estand de l’Escola d’Art
de Manresa, per exemple, la seva
secretària acadèmica, Anna Mar-
tí, assegurava que «cada vegada te-
nim més demanda per als cicles
formatius que oferim [de grau
mitjà, d’assistència al producte
gràfic imprès; i el de grau superior,
d’il·lustració]». I afegia haver notat
que «els alumnes cada cop de-
manen més informació d’ense-
nyaments que no passen pel bat-
xillerat. Es busquen altres vies,
que s’ha vist que també són vàli-
des».

Un grup de tres joves alumnes
de quart d’ESO de l’Escola Dioce-
sana de Navàs (EDN), Marc Gon-
zález, Roger Liso i Ramon Vila, ex-
emplificaven a la perfecció les pa-
raules d’Anna Martí. Malgrat que

aquests tres nois no estan interes-
sats en estudis relacionats amb
l’art, tenen clar que no volen es-
tudiar batxillerat l’any que ve i, sen-
se cap tipus de complexos, ex-
pressaven que «no ens hi veiem
amb cor». Per això, ahir al matí por-
taven informació sota el braç sobre
cicles formatius de grau mitjà re-
lacionats amb l’esport i la mecà-
nica. Roger Liso assenyalava que,
avui dia, «tenir carrera ja no és im-
prescindible. Les empreses valoren
més que tinguis un cicle i esti-
guis ben format en una àrea es-
pecífica». Tot i això, aquests tres es-
tudiants, no descarten, en el futur,
fer «el cicle de tècnic superior
d'esports a l’institut Quercus de
Sant Joan» o, fins i tot, «estudiar el
grau superior Ciències de l’Activi-
tat Física i l’Esport a l’INEFC».

Un altre grup de tres noies, en
aquest cas de l’institut de Puig-reig,
representaven l’antítesi del tres
nois de Navàs. Paula Martínez,
Fàtima Herbal i Clàudia Mate te-
nen clar que l’any que ve volen fer
batxillerat. Martínez, que va ad-
metre que treia «bones notes» i, per
tant, podria «triar més endavant»,
deia que la «tiba el batxillerat cien-
tífic», però que no n’està conven-
çuda. Herbal sí que sap que vol es-
tudiar el batxillerat social, però
que després encara no té clar si es
decantarà per «la gestió d’empre-
ses o pel dret»; i finalment, Mate es
vol convertir en «cirurgiana», tot i
que reconeix que s’haurà d’esfor-
çar «amb la física».

Mireia Pujantell, Marc Torren-
te i Gemma Soler, alumnes l’EDN,
feien cua ahir a quarts de 12 h per
ser atesos a les cabines d’atenció
individualitzada. Soler, que vol
estudiar ADE o alguna cosa rela-
cionada amb els idiomes, adme-

tia que esperava que la fira l’ajudés
a «esvair dubtes, perquè sé què és
el que més m’agrada, però no sé
cap on tirar». També tenia dubtes
Pujantell, que vol estudiar algun ci-
cle de grau mitjà relacionat amb
l’economia, i que deia que «tanta
informació no sé si m’ajudarà». Fi-
nalment, Torrente tenia les coses
més clares: «m’agradaria fer el
batxillerat científic per després
estudiar alguna enginyeria».

L’àmbit universitari manresà,
molt present a la fira, troba a faltar
més presència d’alumnes de bat-
xillerat, en aquests moments mi-
noritaris en relació amb els d’ESO,
i voldria elements de renovació en
el format del certamen en les pro-
peres edicions.

Ahir al migdia va visitar la fira l’al-
calde de Manresa, Valentí Junyent,
acompanyat de la regidora d’En-
senyament i Universitats,  Mercè

Rosich; el director territorial d’En-
senyament, Antoni Massegú; el
president  del Consell Comarcal
del Bages, Agustí Comas; la coor-
dinadora territorial d’Ensenya-
ments professionals, Mar Raluy; el
vicepresident primer del Consell
Comarcal del Solsonès, Francesc
Xavier Mas; i el president de la
Cambra de Comerç de Manresa i
president de la Fundació Lacetà-
nia, Pere Casals, entre d’altres.

A. IGLESIAS | MANRESA
A.I.T.

Si una cosa tenen clara aquests tres alumne de l’Escola Diocesana de Navàs és que el seu futur acadèmic no
passarà pel batxillerat. Ahir recollien informació sobre cicles formatius relacionats amb l’esport i la mecànica.


Marc González, Roger Liso i Ramon Vila aposten pels cicles formatius

A.I.T.

En canvi, aquestes tres estudiants de quart d’ESO de l’institut Puig-reig es decanten per cursar batxillerat –algunes
encara no han decidit quina branca– per després poder estudiar una carrera. 


Paula Martínez, Fàtima Herbal i Clàudia Mate volen anar a la universitat

A.I.T.

En aquest grup de tres joves de l’EDN hi ha una mica de tot: Soler voldria estudiar el grau d’ADE o algun grau
relacionat amb els idiomes; Pujantell es decanta per un cicle formatiu de grau mitjà i Torrente vol fer una enginyeria.


Mireia Pujantell, Marc Torrente i Gemma Soler: entre els cicles i les carreres 

A.I.T.

EL CARTELL DE LA FIRA ÉS OBRA
DE LA JOVE NATURA FERRER
El cartell de la fira és obra de

Natura Ferrer, alumna de l’Escola
d’Art de Manresa, i a qui ahir les
autoritats van fer un reconeixement
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nnn La Patronal Metal·lúrgica del 
Bages ha lliurat a la Fundació Rosa 
Oriol la recaptació benèfica obtin-
guda en la passada edició del sopar 
de Sant Eloi. En total, s’han lliurat 
2.300 euros aportats per les empre-
ses que van participar al sopar i per 
la pròpia Patronal. A l’acte de lliu-
rament, Sor Lucía Caram, directora 
de la Fundació Rosa Oriol, ha rebut 

Es van lliurar 2.300 euros aportats per empreses

redacció
Manresa

OBJECTIU. Ajudar la gestió dels pisos tutelats de la 
Fundació Rosa Oriol per a persones amb necessitats

La patronal del metall 
del Bages, solidària 

Sor Lucía Caram recollint l’aportació solidària de l’establiment Lowing

el donatiu de mans del president de 
la Patronal Metal·lúrgica del Bages, 
Xavier Perramon, i de represen-
tants de l’empresa Lowing, que va 
cedir un Segway per a la subhasta 
de Sant Eloi. El sopar de Sant Eloi 
incorpora també un vessant soli-
dàri amb la voluntat d’implicar-se 
i ajudar entitats de la comarca que 
treballen en benefici de les perso-
nes. En aquesta edició, els diners 
recaptats son  pels pisos tutelats de 
la Fundació Rosa Oriol.  n

Endesa retira 326 
tones de residus de la 
Catalunya Central

1.000 persones fan un 
mosaic pels 30 anys de 
les Jornades Lacetània

Són deixalles derivades de diferents obres

Les jornades han arribat enguany al 30 aniversari

redacció
Manresa
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nnn Endesa ha retirat, tractat i ges-
tionat 326,141 tones de residus du-
rant el 2015 a les comarques de la 
Catalunya Central. 
Es tracta de deixalles de tot tipus, 
derivades de diferents obres de 
manteniment i de millora de la 
xarxa elèctrica que la Companyia 
realitza a la demarcació. 
Aquesta mesura és conseqüència 
de la progressiva implantació del 
Sistema de Gestió Ambiental i dels 

nnn Els membres de la comuni-
tat educativa de l’institut Lacetà-
nia van commemorar els 30 anys 
de les Jornades Lacetània amb un 
gran mosaic humà, en el qual van 
dibuixar un número 30 al pati de 
l’institut. 
L’acció va requerir la mobilitza-
ció de més de 1.000 persones en-
tre alumnes, professors i d’altres 
professionals del centre, i va ser fo-

seus procediments, segons ha ex-
plicat la companyia.
Del total de material processat, 
97,842 tones corresponen a residus 
especials, com oli aïllant, bateries, 
emulsions d’aigua amb oli i trans-
formadors; mentre que el gruix im-
portant de deixalles que s’han ha-
gut de gestionar són les conegudes 
com a residus no especials. 
Es tracta de 228,299 tones d’ele-
ments metàl•lics, de coure, d’alu-
mini, aïlladors, runa, comptadors 
mecànics i pals de formigó, entre 
d’altres.n

tografiada des d’una grua.
Les Jornades Lacetània han arribat 
enguany a la 30a edició amb una 
setmana d’activitats dedicades a 
debatre i reflexionar sobre “El fu-
tur del treball i l’economia. 
Noves perspectives”, en les quals 
el centre ha rebut la visita de per-
sonalitats rellevants con l’econo-
mista Guillem López Casasnovas, 
el degà del Col·legi d’Economistes 
Joan B. Casas o l’exconseller de la 
Generalitat i exprofessor de l’ins-
titut Josep Huguet.n

Alguns dels residus de components elèctrics retirats i gestionats per Endesa

Imatge del mosaic humà que simbolitza els 30 anys de les Jornades Lacetània

arXiU

arXiU

arXiU

arXiU

Sant Vicenç 
de Castellet 
celebrarà la 8a 
Fira del Vapor 

nnn Una fotografia propera a l’any 
1900 en què es veuen els membres 
de la primera orquestra de Sant 
Vicenç de Castellet esdevé la no-
va imatge de la Fira del Vapor, que 
enguany arriba a la 8a edició. 
El certamen, que recrea el treball 
a les fàbriques tèxtils, el ferrocar-
ril i la vida quotidiana del munici-
pi entre la segona meitat del segle 
XIX i els primers anys del segle XX, 
prepara nous espectacles i escenes 
de carrer.  L’Ajuntament de Sant Vi-
cenç de Castellet i la comissió or-
ganitzadora de la fira continuaran 
treballant per aconseguir la impli-
cació de les entitats, dels comerci-
ants i de les persones a títol indivi-
dual que durant el cap de setmana 
participen a la Fira del Vapor.  n
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El CFP selecciona alumnes per a un
curs subvencionat de disseny per a
la indústria
El curs té una durada de 700 hores, de les quals 80 són de pràctiques en empreses

El Centre de Formació Pràctica selecciona alumnes per a un curs 100% subvencionat de disseny
de productes de fabricació mecànica, que començarà el proper 14 d'abril. Es tracta d'una proposta
adreçada principalment a persones en situació d'atur que vulguin orientar la seva carrera
professional cap a l'àmbit del disseny de nous productes industrials. El curs té una durada de 700
hores, de les quals 80 són de pràctiques en empreses del territori. Les persones que vulgui fer
aquest curs hauran d'acreditar el seu nivell acadèmic i superar una prova d'accés que també
servirà per determinar el nivell de cada alumne i veure si és necessari fer un reforç addicional en
alguna de les matèries del curs.

Els continguts del curs inclouen un primer mòdul de disseny de productes, en què es parlarà de
solucions constructives, dimensionat, verificació i control i definició i realització de productes
mecànics. El segon mòdul fa referència a automatització dels productes (disseny d'automatismes,
automatismes electropneumàtics i hidràulics i sistemes de comunicacions i transmissió de dades).
Els continguts del tercer mòdul fan referència a la documentació tècnica relacionada amb el disseny
de productes.

Les persones interessades poden consultar el programa del curs al web www.cfp.cat i demanar
informació per telèfon al 93 875 72 79 o per correu electrònic a cfp@cfp.cat.
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DEBAT ECONÒMIC La trobada d’enguany a la Seu se centrarà «en la gestió, en la
presa de decisions en un món variable, en la digitalització de l'economia i en
l'impacte de les noves tecnologies en l'economia», diu el seu president

4

La 27a Trobada Empresarial al
Pirineu se celebrarà el 16 i 17 de
juny a la Seu d'Urgell amb el títol
«Decidir en un món incert», i tin-
drà la participació del President de
la Generalitat, Carles Puigdemont,
que impartirà la conferència
inaugural, va anunciar ahir l'or-
ganització. A més de Puigdemont,
també s’explicaran altres expe-
riències en aquest esdeveniment,
en el qual cada any es reuneixen
més de mig miler d'empresaris, re-
presentants de destacades em-
preses catalanes i espanyoles.

En clau catalana, i més en con-
cret de Lleida, dijous 16 explicaran
els seus models de gestió d'èxit Án-
gel Jubete, director de l'empresa
Flower, dedicada a la nutrició de
plantes; el lleidatà Manel Sort,
que pertany a l'empresa creadora
del famós joc per a mòbils Candy
Crash, i Àngel Velasco, president
de Torrons Vicens. També dijous
tindrà lloc la conferència de Luis
Huete, expert en management in-
ternacional, que parlarà de la qua-
litat i l'excel·lència en la gestió
empresarial, i la de Patricia Ra-
mírez, psicòloga esportiva.

El segon dia, divendres 17, tin-
drà lloc la conferència inaugural,
a càrrec de Carles Puigdemont, i
seguidament una tertúlia amb el
catedràtic d'Economia Emilio On-
tiveros i el professor Alfred Pastor.

Aquest dia també explicaran les
seves experiències empresarials
cinc directius: Cristòfor Colom,
fundador de l'empresa de iogurts
La Fageda; Maria Cura, sòcia de la
consultora Llorente & Cuenca;
Alfonso Jiménez, fundador de
l'empresa Cascajares, que realitza
plats precuinats i el producte més
conegut de la qual és un capó; José
Luis López de Silanes, president de
CLH, i Miguel Torres, fundador de
Cellers Torres.

Després del tradicional dinar de
divendres, Michael Camdessus,
exdirector de l'FMI, i el periodis-
ta londinenc Tom Burns parlaran
sobre les perspectives de l'econo-
mia mundial en general i d'Espa-
nya en concret. També a la tarda,
Isaac Hernández, director de Goo-

gle for Work per a Espanya i Por-
tugal, impartirà una conferència
sobre la disrupció tecnològica, i
Eloi Pardo, que s'autodefineix
com «banquer rocker», explicarà
la seva curiosa experiència em-
presarial, a més d'oferir un concert
com a Still Morris, el seu alter ego
al món musical.

Segons va explicar ahir el pre-
sident de la trobada, Vicenç Voltes,
no està tancat qui farà la confe-
rència final, que tradicionalment
és a càrrec d'algun representant
del govern espanyol. «Aquesta
27a edició se centrarà en la gestió
empresarial, en la presa de deci-
sions en un món variable com l'ac-
tual, en la digitalització de l'eco-
nomia i en l'impacte de les noves
tecnologies en l'economia i en
les empreses», va explicar Voltes
sobre aquestes jornades «de re-
flexió que pretenen atreure l'inte-
rès del món econòmic i empresa-
rial mostrant-li experiències que
li permetin afrontar els reptes ac-
tuals».

D’altra banda, la directora de
l'organització, Conxita Villar, va ex-
plicar que enguany la trobada
disposarà d’una pàgina web ac-
tualitzada; que es lliurarà un pre-
mi a la innovació, a més d’un pre-
mi a la trajectòria, i que hi haurà
una entrada a meitat de preu (400
euros amb allotjament) per als
joves d'entre 18 i 35 anys).

ACN | LA SEU D’URGELL

Puigdemont obrirà la Trobada
Empresarial de la Seu d’Urgell
La 27a edició de les jornades sobre empresa al Pirineu es farà els

dies 16 i 17 de juny i tindrà per títol «Decidir en un món incert»


El Centre de Formació Pràctica,
la Patronal Metal·lúrgica del Bages
i l’Institut QRM de Vic promouran
conjuntament un nou programa
per millorar la competitivitat de les
empreses del territori. La propos-
ta s’anomena Programa
d’Excel·lència Operativa i s’ha dis-
senyat a partir de la identificació de
les millors pràctiques de les prin-
cipals empreses tractores de la
comarca, amb la voluntat d’apro-
fitar el coneixement i els recursos
del teixit industrial local. D’a-
questa manera, s’ha definit quina
seria la manera de treballar de
l’empresa industrial ideal i s’han
creat 4 àmbits d’actuació: l’estra-
tègia operacional, la velocitat i el

servei, la qualitat i les bones pràc-
tiques a la planta productiva.

Segons han explicat els orga-
nitzadors, les empreses que parti-
cipin en aquest programa passa-
ran per dues fases. En la primera,
se’ls farà un diagnòstic persona-
litzat de quina és la seva situació i
s’identificaran les seves mancan-
ces i punts febles. La segona fase
serà de formació i consultoria, i
acabarà amb la implantació de
les millores proposades a peu de
planta. La formació serà en grups
d’empreses però hi haurà 4 itine-
raris diferents a seguir, que coin-
cideixen amb els àmbits d’actua-
ció del programa. Cada empresa
podrà seguir un o varis itineraris en
funció de les seves necessitats.

El programa ja s’ha presentat a
les empreses del territori i es co-
mençarà a implantar els propers
mesos. Està obert principalment a
empreses industrials de qualsevol
àmbit, no només del sector del me-
tall.

REDACCIÓ | MANRESA

El metall bagenc promou un
programa per millorar la
competitivitat empresarial

El Centre de Formació
Pràctica, la Patronal
Metal·lúrgica i l’Institut QRM
coincideixen en la iniciativa
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 La taxa d'atur va mantenir la
seva tendència a la baixa el
març en els països de l'euro
amb una caiguda de dues
dècimes i s'ha situat en el
10,2%, el seu nivell més baix
des de l'agost de 2011

10,2%
L’ÍNDEXLA XIFRALA TENDÈNCIA

Marcadors
LA TAXA D’ATUR

ALS PAÏSOS DE
L’EURO EL MES DE

MARÇ PASSAT

 L'Agència Tributària ha
recaptat per actuacions en la
lluita contra el frau fiscal
50.449 milions d'euros des de
l'any 2012, segons va dir ahir la
vicepresidenta del govern,
Soraya Sáenz de Santamaría.

50.449

ELS MILIONS
RECAPTATS EN LA
LLUITA CONTRA EL

FRAU DES DEL 2012

 L'euríbor a dotze mesos
tancarà el mes amb una taxa
negativa per tercera vegada en
la seva història, ja que,
previsiblement, acabarà l’abril a
una mitjana mensual negativa
del 0,010%.

Euríbor
TANCARÀ EL MES

D’ABRIL AMB UNA
MITJANA MENSUAL

NEGATIVA 

Carles Puigdemont

ANDREU DALMAU/EFE

Creix el 8% el nombre de
turistes estrangers fins al març

El nombre de turistes de fora de
l’estat espanyol que van visitar
Catalunya en aquest primer tri-
mestre de l’any es va situar en
2,762 milions de persones, cosa
que suposa el 8,3% més que el ma-
teix període de l’any passat, segons
dades de l’Estadística de Movi-
ments Turístics en Fronteres (Fron-
tur) que va publicar ahir l’Institut
d’Estadística espanyol. A aquest re-
sultat s’arriba després d’un mes de
març on l’arribada d’ estrangers

s’ha situat en 1,088 milions, el
0,2% més que el març de l’any
passat. En aquest període, França
ha estat el principal país emissor
de turistes arribats a Catalunya,
amb el 20,9% del total de visitants
del primer trimestre. En el conjunt
de l’estat espanyol, el creixement
de turistes el primer trimestre ha
estat del 13,9%, amb 12 milions de
persones. El mes de març a l’estat
espanyol van arribar 4,8 milions de
persones, el 16,1% més que el ma-
teix mes de l’any passat.

ACN | BARCELONA
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Barcelona, 5 may (EFE).- Las conselleras de Enseñanza, Meritxell

Ruiz, y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, han

entregado esta tarde los II Premios del 'Consell Català de Formació

Professional'.

Los premios consisten en un galardón que reconoce la trayectoria

individual de seis figuras destacadas en el campo de la Formación

Profesional (FP), según ha informado el Departamento de

Presidencia.

Dos de los galardonados han sido el exvicepresidente de la Cámara

de Comercio de Manresa y el expresidente de la Patronal

Metalúrgica de Bages, Sebastià Catllà y la creadora del programa

de prácticas de FP en empresas Escuela-Trabajo, Maria Rosa

Fortuny.

El director de les Escuelas Profesionales Salesianas de Sarrià,

Miquel Tallada; el director del Complejo Químico de Repsol en

Tarragona, Josep Font; el director del Instituto Lacetània de

Manresa, Francisco José Fernández y el director de la Escuela de

Trabajo de Barcelona, Carmelo Gómez también han sido

premiados.

Los seis ganadores han sido seleccionados por "destacar en el

mundo de la Formación Profesional en Cataluña, impulsando

iniciativas de éxito e innovadoras en ámbitos como la pedagogía, la

gestión, y la cooperación entre centros de formación y empresas",

entre otras.

El presidente del Consell Català de Formació Professional, Jordi

Ficapal, ha acompañado a las conselleras durante la entrega de los

premios, que ha tenido lugar en el Palau de Pedralbes.

El jurado ha contado con el presidente del Consejo y los miembros

de la Comisión Permanente de éste órgano, asistido por sus

secretarias ejecutiva y adjunta.

Ruiz y Bassa entregan II Premios del Consell Català de Formación Prof... about:reader?url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160505/40158...
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El 'Consell Català de Formació Professional' es el órgano de

consulta y asesoramiento en materia de FP de la Generalitat de

Cataluña, y cuenta con la participación de las organizaciones

empresariales y sindicales más importantes del país (Foment,

PIMEC, UGT y CCOO). EFE

Ruiz y Bassa entregan II Premios del Consell Català de Formación Prof... about:reader?url=http://www.lavanguardia.com/vida/20160505/40158...
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El Consell Català de FP reconeix
dues persones vinculades amb
Lacetània
Sebastià Catllà, primer president del Centre de Formació Pràctica, i Francisco
Fernández, exgerent de la Fundació Lacetània i actual vicepresident, van rebre
dijous el reconeixement

Francisco José Fernández i Sebastià Catllà amb els reconeixements | Lacetània

El Consell Català de Formació Professional ha reconegut la tasca de dues persones molt
vinculades professionalment a la Fundació Lacetània, que treballa per a la promoció de la formació
professional a la comarca del Bages i per promoure el treball conjunt entre empreses i centres
educatius. Sebastià Catllà, empresari del metall del Bages que va ser el primer president del Centre
de Formació Pràctica, i Francisco Fernández, director de l'institut Lacetània, exgerent de la Fundació
Lacetània i actual vicepresident, van rebre dijous el reconeixement de mans de les conselleres
d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, i Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, en un acte que va
tenir lloc al Palau de Pedralbes.

Catllà i Fernández han estat guardonats conjuntament amb quatre persones més per haver
excel·lit en el món de la FP a Catalunya. En concret, el jurat ha assenyalat que els premiats han
col·laborat en l'impuls d'iniciatives d'èxit i innovadores en àmbits com la pedagogia, la gestió,
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l'assessorament, la qualitat, l'adequació a les necessitats del mercat de treball i la cooperació entre
centres de formació i empreses, entre d'altres.

El Consell Català de Formació Professional, que ha convocat els Premis, és l'òrgan de consulta i
assessorament en matèria d'FP de la Generalitat de Catalunya. Així, a banda de l'Administració
catalana, compta amb la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives del país (Foment, PIMEC, UGT i CCOO), així com de les entitats municipalistes
(Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya) i el Consell de Cambres
de Comerç. Vinculat als departaments d'Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famílies, aquest
òrgan és complementari del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i del Consell
Escolar de Catalunya.

Sebastià Catllà i Calvet (Monistrolet de Rajadell, 1944)

Ha ocupat la vicepresidència de la Cambra de Comerç de Manresa i la presidència de la Patronal
Metal·lúrgica del Bages. La seva trajectòria es caracteritza per la seva implicació i compromís amb
nombroses entitats de l'àmbit sociosanitari i pel seu  impuls en la creació del Centre de Formació
Pràctica, adscrit a la Fundació Lacetània, del qual va ser el primer president. Aquest centre, pioner a
Catalunya, imparteix un mètode de formació especialitzada i qualificada per al sector del metall,
vinculada a les àrees de disseny, manteniment, muntatge i fabricació. Entre d'altres
reconeixements, el 2009 va rebre la Medalla al treball President Macià, atorgada per la seva
vocació empresarial en la creació d'empreses i en la formació de persones treballadores en el sector
del metall.

Actualment és membre del Patronat de la Fundació Sociosanitària de Manresa, del Patronat
AMPANS i president del Grup Oliva i Torras.

Francisco José Fernández Álvarez (Lleó, 1958)

Director de l'Institut Lacetània de Manresa, ha dedicat la seva trajectòria professional a la docència i
a la gestió acadèmica. Ha potenciat i impulsat una formació de l'alumnat més propera amb el món
del treball, facilitant la seva transició del món acadèmic al laboral, així com també  la seva qualificació
i requalificació adaptada al lloc de treball.

Ha estat gerent de la Fundació Lacetània i actualment n'és vicepresident, lloc des del qual ha
contribuït a crear i potenciar una oferta al territori que articula informació i orientació acadèmica i
professional, des de la gestió d'un centre de referència en formació professional a Catalunya. L'èxit
de la seva trajectòria rau en la implicació en el territori i una formació professional materialitzada en
l'articulació d'una oferta integrada.
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questa setmana s'ha
tancat la legislatura
més curta de la demo-

cràcia espanyola i s'anuncien
noves eleccions el 26 de juny.
Malgrat els greus casos de cor-
rupció del PP, totes les enques-
tes tornen a donar Rajoy com a
guanyador.

El PSOE, com anuncia la re-
tirada de Carme Chacón, pre-
veu una campanya molt com-
plicada. Sánchez va segellar
un acord amb el partit de Ri-
vera, batejat per ells mateixos
com la marca blanca del PP, i
no ha prosperat. Si Pedro
Sánchez cau, el PSOE, dirigit
per Susana Díaz, es pot con-
vertir en un partit regional del
sud d'Espanya, amb l'únic ob-
jectiu de defensar el sistema
de transferències interterrito-
rials que tant els beneficia,
però que tant perjudica els
contribuents de l'arc mediter-
rani.

Ciutadans podria ocupar el
terreny de la socialdemocrà-

cia, sense possibilitats, però,
de trencar la cultura del sud
peninsular i de posar fi a l'es-
tatisme congènit de la política
hispana. D’altra banda, el
marge de Podem, a l'esquerra
més radical i amb promeses
poc creïbles de referèndums
d'autodeterminació, sembla
molt reduït després de l'expe-
riència del partit homònim
grec de Syriza.

Pel que fa als partits cata-
lans, torna a aparèixer l'espe-
rit caïnita i de divisió que tant
caracteritza la nostra història.
Les discrepàncies internes de
CDC i ERC s'han manifestat en
sis votacions dividides. Les
desavinences amb la CUP, el
seu soci preferent, són encara
més importants. La coalició
Junts pel Sí ha perdut 55 vota-
cions al Parlament, 30 al ple i
25 en comissió. Tot fa preveu-
re que la presentació per sepa-
rat de les forces sobiranistes
als propers comicis afeblirà el
procés català.

El gran beneficiat de tot ple-
gat serà el PP. Rajoy veu refor-
çat el seu lideratge, amb Aznar
fent complementàries per or-

dre d'Hisenda i Aguirre dimi-
tent per culpa dels casos de
corrupció a Madrid.

Amb Artur Mas fora de les
llistes i la debilitat dels seus
adversaris, la política de re-
centralització continuarà amb
més intensitat. Fixem-nos que
les bones dades oficials de
creixement del PIB l'any 2015
no han permès reduir el dèfi-
cit públic. La desviació pressu-
postària de 14.000 milions
d'euros en un any teòricament
bo és molt preocupant. Les
previsions de creixement per
al 2016 empitjoren i, per tant,
també ho fan els ingressos im-
positius recaptats per l'Estat.
Cada vegada és més clar que
el teòric objectiu de dèficit per
al 2016 és inassolible. El des-
control fiscal d'Espanya, que
pot ser castigat amb una san-
ció econòmica per la Comissió
Europea, fa preveure més re-
tallades de despesa i un esforç
fiscal superior. I en un escena-
ri polític de recentralització,
això significa la caiguda de la
despesa social administrada
per les autonomies i la fi de
l'Estat del benestar.    

A

ELECCIONS

Jordi Franch
Professor de la FUB OPINIÓ

El Consell Català de Formació
Professional ha reconegut la tasca
de Francisco Fernández, director
de l’institut Lacetània, exgerent
de la Fundació Lacetània i actual
vicepresident, que dijous va rebre
un dels Premis del Consell Català
de Formació Professional, que en-
guany arriba a la seva segona edi-
ció. A més de Fernández, també va

ser guardonat l’empresari manre-
sà Sebastià Catllà (vegeu Regió7
d’ahir).  Francisco Fernández (Lleó,
1958) ha dedicat la seva trajectò-
ria professional a la docència i a la
gestió acadèmica. Ha impulsat
una formació de l’alumnat més
propera al món del treball, que ha
facilitat la seva transició del món
acadèmic al laboral, i la seva qua-
lificació i requalificació.

REDACCIÓ | MANRESA

La Formació Professional
reconeix Francisco Fernández

Fernández i Catllà, amb els reconeixements rebuts dijous
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9.869,95

La borsa espanyola va pujar ahir el 0,15% i va
arribar al nivell dels 8.700 punts, en una jorna-
da de gran volatilitat marcada pels resultats em-
presarials i unes dades del mercat laboral als
EUA pitjors del que s'esperava.

L'Íbex 35 va sumar 12,7 punts, aquest 0,15%,
fins als 8.702,1 punts; amb la qual cosa redueix
les seves pèrdues setmanals al 3,59% i les acu-
mulades aquest any al 8,82%.

A la resta d'Europa, el DAX 30 de Frankfurt va
pujar el  0,18% i borsa de Londres, el  0,14%, men-
tre que Milà va retrocedir el 0,45%; París, el 0,42%
i l’Eurostoxx 50, el 0,12%.

Les mirades dels inversors europeus estaven
posades als EUA, on es van donar a conèixer les

dades d'ocupació d'abril, que mostren que enca-
ra que l'atur es va mantenir en el 5%, la creació de
llocs de treball ha tingut una aturada major del que
ja estava previst.

Al parquet espanyol, la sessió començava amb
pèrdues properes al 0,5%, després del tancament
de la borsa de Tòquio a la baixa i que el barril de
petroli Brent, el de referència a Europa, se situés
per sota dels 45 dòlars.

Amb la sessió ja començada es van conèixer els
resultats d'ArcelorMittal, que no van convèncer
malgrat haver reduït les seves pèrdues el 42,8%,
fins a 416 milions de dòlars, perquè també ha aug-
mentat el seu endeutament respecte al terme del
2015.

Sacyr va tancar el primer trimestre de l'any amb
un benefici net de 42,6 milions d'euros, el 68,4%
més, per la venda d'actius que també li ha permès
alleugerir el seu deute.

Al migdia, l'Íbex 35 perdia el 0,53%, igual que
la resta de grans places europees, arrossegat per
la tendència negativa de les borses asiàtiques i de
Wall Street, tot i que a primera hora de la tarda va
entrar en terreny positiu, tot i que els avenços es
van reduir després de la difusió de les dades d'a-
bril del mercat laboral als EUA.

Dins dels grans valors, BBVA va ser el que més
va avançar, l’1,39%; seguit de Repsol, que amb el
barril de Brent per sobre dels 45 dòlars, ho va fer
el 0,97%; Inditex va baixar el 0,69%.

Després de la publicació dels seus resultats, Ga-
mesa es va revalorar l’1,53%, només superada per
Bankia, que va sumar el 2,10%.

L’Íbex puja el 0,15% i arriba als 8.700 

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 6.500 0.00 6.967 5.866

CARTERA REA 1.020 0.00 2.000 0.860

CEVASA 9.800 0.00 9.800 4.690

CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000

D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500

FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950

IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.200 1.200

INVERFIATC 1.040 0.00 1.100 0.300

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.350 2.010

LIWE ESP. 12.000 0.00 12.000 11.000

MOLINS 11.000 0.00 11.000 8.814

U.EUROPEA I. 0.900 0.00 2.500 0.900

URBAR 0.360 0.00 0.537 0.303

Abertis 14,395 -0,24 14,470 14,290 17.175.190 15,141 11,840
Acciona 69,630 -0,03 70,650 69,150 10.787.462 80,450 61,090
Acerinox 10,335 0,49 10,510 10,110 13.714.287 14,144 7,037
ACS 27,990 -0,97 28,400 27,815 21.196.134 31,753 19,310
Aena 122,650 -0,89123,950 122,200 25.042.035 127,650 80,660
Amadeus 39,420 -0,45 39,635 39,060 33.601.687 42,041 32,290
ArcelorMittal 4,613 -1,33 4,730 4,451 24.493.378 8,235 2,009
Banco Popular 2,119 1,29 2,160 2,044 39.562.935 4,781 1,984
Banco Sabadell 1,561 0,39 1,584 1,522 26.036.961 2,315 1,336
Bankia 0,779 2,10 0,787 0,755 19.505.665 1,222 0,701
Bankinter 6,352 0,51 6,410 6,250 11.720.579 7,222 5,612
BBVA 5,626 1,39 5,715 5,471221.662.324 9,046 5,130
Caixabank 2,430 1,21 2,468 2,370 35.851.696 4,322 2,328
Dia 4,785 1,16 4,800 4,690 10.050.521 7,471 4,261
Enagas 26,605 -0,04 26,770 26,475 12.319.719 27,951 22,477
Endesa 18,290 0,33 18,340 18,150 14.876.305 20,268 15,547
FCC 7,575 -0,07 7,590 7,570 7.709.259 11,094 5,388
Ferrovial 18,170 -0,16 18,240 18,000 35.083.432 22,972 17,295

Gamesa 17,600 1,53 17,885 16,945 53.088.191 18,270 10,910
Gas Natural 17,670 0,97 17,765 17,410 21.845.591 21,824 15,065
Grifols 18,220 -0,95 18,540 18,130 17.683.006 22,812 16,861
IAG 6,403 -1,28 6,499 6,403 18.283.263 8,613 6,009
Iberdrola 6,096 0,08 6,126 6,023 75.687.899 6,597 5,519
Inditex 27,530 -0,69 27,740 27,330130.259.676 35,011 25,536
Indra 10,200 1,44 10,200 9,954 6.227.106 11,410 7,610
Mapfre 2,161 -0,78 2,201 2,118 14.672.695 3,307 1,617
Mediaset 11,575 -0,04 11,600 11,435 13.204.599 12,588 7,766
Merlin 9,699 -1,43 9,848 9,564 14.319.416 12,081 8,847
OHL 5,711 -0,80 5,812 5,613 12.580.278 11,776 3,871
REC 78,020 -0,37 78,590 77,640 20.967.536 81,053 65,702
Repsol 11,415 0,97 11,475 10,990 77.265.277 17,069 7,953
Sacyr 1,738 -1,36 1,796 1,701 6.657.701 4,027 1,263
Santander 4,066 0,64 4,119 3,930278.113.350 6,611 3,274
T Reunidas 29,000 0,87 29,200 28,335 6.215.167 46,640 21,255
Telefónica 9,224 0,07 9,291 9,042144.508.700 13,896 8,483

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 4,040 4,066 +0,64 278.113.350

BBVA 5,549 5,626 +1,39 221.662.324

Telefónica 9,218 9,224 +0,07 144.508.700

Inditex 27,720 27,530 -0,69 130.259.676

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Bankia 0,763 0,779 +2,10 19.505.665

Gamesa 17,335 17,600 +1,53 53.088.191

Indra 10,055 10,200 +1,44 6.227.106

BBVA 5,549 5,626 +1,39 221.662.324

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Merlin 9,840 9,699 -1,43 14.319.416

Sacyr 1,762 1,738 -1,36 6.657.701

ArcelorMittal 4,675 4,613 -1,33 24.493.378

IAG 6,486 6,403 -1,28 18.283.263

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,143
0,790

1,107
121,858

Mibor -0,010
Euríbor -0,010

IRS 0,024
IRPH Conjunt Entitats 1,919

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1275,750
17,380

1280,250

17,310

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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Acord entre Ajuntament i Fundació
Lacetània per a l'ús d'espais del
Palau Firal

Valentí Junyent i Pere Casals | AjM

L'alcalde Manresa, Valentí Junyent, i el president de la Fundació Lacetània, Pere Casals, han signat
avui el conveni regulador de la llicència d'ús privatiu de diversos espais del Palau Firal de
Manresa a favor de la Fundació Lacetània, per continuar ubicant  el Centre de Formació Pràctica.

Els espais objecte de la llicència són els situats a la planta semisoterrània de l'edifici, amb accés
independent en el vessant nord i una superfície total de879,75 m2.

El conveni signat finalitzarà el 31 de desembre de 2019, si bé es podrà prorrogar de forma
expressa en períodes successius d'un any i fins a cinc pròrrogues, si les dues parts estan d'acord. 

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/60022/acord/entre/ajuntament/fundacio/lacetania/us/espais/palau/firal
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La Fundació Lacetània organitza
un debat sobre la nova llei de FP

La Fundació Lacetània organit-
za per al proper dimecres una
taula rodona sobre el futur de la
formació professional que es de-
dicarà a analitzar les aportacions
i novetats de la llei de FP que el Go-
vern de la Generalitat va aprovar
ara fa un any. L’acte tindrà lloc a 2/4
de 5 de la tarda al Saló Rosa de
l’institut Lacetània de Manresa i
tindrà la participació del presi-
dent del Consell Català de For-
mació Professional, Jordi Ficapal,

la directora de PIMEC Serveis
Ocupacionals i de Qualificació,
Lourdes Esteban, i la secretària de
Socioeconomia de Comissions
Obreres, Antònia Pasqual. Pere
Casals, president de la Fundació
Lacetània, conduirà l’acte, al final
del qual es farà un reconeixement
a Sebastià Catllà i Francisco Fer-
nández, persones molt vinculades
a la Fundació Lacetània i que han
estat distingits recentment pel
Consell Català de Formació Pro-
fessional. 

REDACCIÓ | MANRESA

Oller del Mas i Guineu llancen al
mercat una cervesa de picapoll

Guineu i Oller del Mas han llan-
çat conjuntament al mercat la cer-
vesa Vitis Picapoll, un producte
que vol ser «únic, de territori i
amb la singularitat d’una varietat
de raïm autòctona recuperada per
l’Oller del Mas, la picapoll negre»,
segons les empreses bagenques.
Amb el 20% de most de picapoll

negre vinificat com a blanc de
noirs, «la cervesa es caracteritza
per una acidesa lleugerament mar-
cada que la fa molt refrescant i aro-
màtica», segons Guineu i Oller
del Mas. De 6 graus alcohòlics i un
pas en boca «elegant i lleuger», de
la cervesa se n’ha fet una produc-
ció limitada que es va presentar a
la Fira Alimentària l’abril passat. 

REDACCIÓ | MANRESA

l turisme aporta rique-
sa a la nostra econo-
mia. Sí. Però quanta?

Depèn del tipus de turisme. No
és el mateix un turisme massi-
ficat i de baix poder adquisitiu,
que deteriora la convivència so-
cial i malmet l’entorn, que un
turisme qualificat i d’alt valor
afegit. Catalunya ha passat de
rebre 7 milions de visitants es-
trangers a principi dels noran-
ta a superar els 17 milions actu-
als. Malgrat aquest creixement
exponencial, la despesa mitja-
na per turista ha caigut per sota
dels 1.000 euros. L’aportació del
sector turístic al PIB català és de
15.000 milions d’euros, una xi-
fra respectable, però molt infe-
rior als 60.000 milions que ge-
neren les exportacions del sec-
tor industrial. Si agafem les Ba-
lears, una comunitat especialit-
zada en el turisme, constatem
que ha perdut riquesa en ter-
mes comparatius. El seu PIB
per capita era el 118% del d’A-

ragó el 1992 i ara només n’és el
95%. Al final, la riquesa la creen
els sectors productius que ge-
neren valor afegit i paguen bé la
seva mà d'obra, i el nostre turis-
me no és productiu i acostuma
a pagar poc. Cal, per tant, una
reconversió d'aquest motor au-
xiliar de l’economia. Pot servir-
nos l’exemple de països que han
potenciat un turisme de molta
qualitat, com Àustria i Suïssa, i
que paguen molt bé als seus tre-
balladors. El nombre de visi-
tants que acullen no és gaire
elevat, però la despesa diària
del turista cultural que visita els
palaus i museus austríacs i es-
colta les obres de Mozart i
Haydn sí que ho és. Pel que fa a
casa nostra, el Bages aporta el
2% del PIB català. Dins de l'ac-
tivitat productiva, el sector in-
dustrial bagenc té un pes rela-
tiu superior i equival al 3% del
total, mentre que el turisme no-
més representa l’1,3%. Hi ha
marge, per tant, de creixement.

I la fita del 2022, en què  els man-
resans rememorem el 5è cente-
nari de l’estada de sant Ignasi de
Loiola a la nostra ciutat, ha de
servir per potenciar un turisme
de qualitat. Un turisme cultural
i religiós, de matriu jesuítica,
que, esperonat per monuments
tan emblemàtics com la Cova i
la Seu, trobi a Manresa l’acolli-
ment que va permetre al Sant
Penitent una transformació tan
transcendental. Un turisme ba-
sat més en la qualitat que en la
quantitat, més en el marge de
beneficis que en la rotació dels
actius i l’expansió de les vendes,
que fonamenta l’avantatge
competitiu més en la diferen-
ciació del producte i l’enfoca-
ment en un segment de mercat
que en el lideratge en costos
baixos. Naturalment, s'haurien
també de crear vincles sinèrgics
amb Montserrat i Sant Benet.
Manresa, que en el marc de cri-
si actual acusa un llarg declivi,
ha d'aprofitar la fita del 2022 per
reactivar la seva posició econò-
mica, social i cultural, tot posi-
cionant la ciutat estratègica-
ment en un món globalitzat.

E

LA DESPESA TURÍSTICA

Jordi Franch
Professor de la FUB OPINIÓ

Madrid
IBEX 35

+28,10 (+0,31%)
9.107,30

Madrid
GENERAL

+3,06 (+0,33%)
919,19

València

+2,18 (+0,19%)
1.133,61

Barcelona

+1,16 (+0,16%)
728,99

Bilbao

+5,79 (+0,38%)
1.509,79

Latibex

-6,30 (-0,51%)
1.237,60

Euro Stoxx
50 P. VALORS

+7,27 (+0,24%)
3.078,48

Nova York
DOW JONES (*)

+37,19 (+0,21%)
17.865,48

Londres
FTSE 100

+5,14 (+0,08%)
6.270,79

Tòquio
NIKKEI

+62,38 (+0,37%)
16.834,84

Frankfurt
DAX

+13,60 (+0,13%)
10.286,30

La borsa espanyola va pujar ahir el 0,31 % i va
recuperar el nivell dels 9.100 punts, animada
pel comportament d'alguns grans valors, i tot i
l’abaratiment del cru i una nova caiguda del Banc
Popular.

Amb la prima de risc a 134 punts bàsics, el seu
principal índex, l’Íbex 35, va sumar 28,10 punts,
aquest 0,31 %, fins als 9.107,30 punts, de mane-
ra que tanca la setmana amb un avanç del 3,83 %
i redueix el seu retrocés anual al 4,58 %.

Al Vell Continent, amb l'euro a 1,113 dòlars, les
principals places van acabar pràcticament planes,
liderades per Frankfurt, que va pujar el 0,13 %;
Londres, el 0,08 %, i París, el 0,05 %, mentre que
Milà va perdre el 0,17 %.

El mercat estatal va obrir a la baixa, amb una cai-
guda del 0,36 %, arrossegat de nou pel Banc Po-
pular, que després de retrocedir el dia abans el
26,49 % en anunciar una ampliació de capital, con-
tinuava perdent força ahir i cedia el 7 %.

Igualment perjudicava l'abaratiment del cru, que
col·locava el barril de Brent -el de referència a Eu-
ropa- a 49,2 dòlars, enfront dels 50 dòlars als que
es venia dijous.

No obstant això, alguns dels grans valors puja-
ven al migdia, moment en què la borsa espanyola
avançava el 0,14 %.

Tot i que la vista estava posada a Wall Street,
que va obrir amb un ascens del 0,12 %, en una jor-
nada d’importants dades macroeconòmiques, com

el Producte Interior Brut nord-americà del primer
trimestre, que va créixer el 0,8 %, superior al pe-
ríode anterior però lleugerament per sota del que
esperaven els analistes.

La dada de confiança del consumidor de maig
va estar en la mateixa línia, ja que s'ha situat en
94,7, una mica inferior al previst, tot i que per so-
bre del 89 d'abril.

Tornant al selectiu espanyol, l'Ibex va mantenir
l'avanç en l'últim tram de la sessió, fins a acabar
amb una alça del 0,31 %.

Dels grans valors, Inditex va ser el que més es
va revalorar, el 1,79 %, seguit de Banco Santan-
der, el 0,96 %; Iberdrola, el 0,31 %, i BBVA, el
0,23 %, mentre que Telefónica va cedir el 0,31% i
Repsol, el 0,25 %. Inditex va ser el valor més al-
cista del mercat espanyol, seguit de Grifols, que va
guanyar el 1,51 %, i Ferrovial, l’1,12 %.

L’Íbex recupera els 9.100 punts

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 6.500 0.00 6.967 5.866

CARTERA REA 1.020 0.00 2.000 0.860

CEVASA 9.500 0.00 9.950 4.690

CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000

D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500

FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950

IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.200 1.200

INVERFIATC 1.060 0.00 1.100 0.300

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.300 2.010

LIWE ESP. 12.000 0.00 12.000 11.000

MOLINS 11.000 0.00 11.000 8.823

U.EUROPEA I. 0.900 0.00 2.500 0.900

URBAR 0.360 0.00 0.537 0.303

Abertis 14,630 -0,07 14,630 14,440 15.255.944 14,896 11,840
Acciona 67,770 0,47 67,770 67,250 9.116.808 80,450 61,090
Acerinox 10,165 -1,60 10,450 10,070 14.054.500 14,144 7,037
ACS 29,300 0,31 29,300 29,050 11.922.228 31,753 19,310
Aena 122,000 0,78122,050 120,550 18.867.907 127,650 88,000
Amadeus 41,115 -0,32 41,255 40,915 25.891.617 41,913 32,290
ArcelorMittal 4,271 -1,48 4,469 4,214 17.825.530 8,029 2,009
Banco Popular 1,590 -8,20 1,684 1,572119.659.590 4,668 1,572
Banco Sabadell 1,604 -0,62 1,619 1,580 31.753.986 2,289 1,336
Bankia 0,811 0,12 0,813 0,800 14.661.688 1,222 0,701
Bankinter 6,879 -0,12 6,939 6,793 15.215.096 7,222 5,612
BBVA 6,058 0,23 6,122 5,998139.044.697 9,046 5,130
Caixabank 2,493 0,08 2,523 2,461 34.777.537 4,254 2,291
Dia 5,399 0,73 5,408 5,260 14.599.306 7,213 4,261
Enagas 27,210 0,78 27,210 26,945 17.601.398 27,951 22,477
Endesa 18,320 0,52 18,390 18,215 27.393.710 20,268 15,547
FCC 7,595 0,20 7,595 7,571 5.902.314 9,669 5,388
Ferrovial 18,950 1,12 18,970 18,550 31.609.121 22,583 17,002

Gamesa 17,780 0,45 17,835 17,660 19.492.095 18,270 10,910
Gas Natural 17,840 0,79 17,880 17,625 25.711.435 21,652 15,065
Grifols 20,110 1,51 20,155 19,780 18.158.440 22,812 16,861
IAG 7,159 0,11 7,172 7,037 15.122.430 8,613 6,009
Iberdrola 6,174 0,31 6,200 6,150 70.495.008 6,597 5,547
Inditex 30,100 1,79 30,100 29,365 77.127.489 35,011 25,536
Indra 10,235 0,34 10,235 10,140 5.564.146 11,410 7,610
Mapfre 2,331 -0,17 2,334 2,292 10.284.360 3,307 1,617
Mediaset 11,980 0,04 12,020 11,850 9.189.819 12,588 7,766
Merlin 9,730 0,31 9,781 9,518 11.712.846 12,081 8,847
OHL 5,340 -0,21 5,347 5,224 10.112.401 11,203 3,871
REC 79,680 0,98 79,680 78,950 22.390.437 81,053 65,702
Repsol 11,840 -0,25 11,880 11,690 70.999.163 16,503 7,953
Sacyr 1,845 0,11 1,860 1,810 5.976.953 3,797 1,263
Santander 4,400 0,96 4,441 4,323205.877.101 6,611 3,274
T Reunidas 27,960 -2,80 28,800 27,415 16.818.497 46,640 21,255
Telefónica 9,531 -0,31 9,603 9,462105.850.039 13,318 8,130

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 4,358 4,400 +0,96 205.877.101

BBVA 6,044 6,058 +0,23 139.044.697

B. Popular 1,732 1,590 -8,20 119.659.590

Telefónica 9,561 9,531 -0,31 105.850.039

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

Inditex 29,570 30,100 +1,79 77.127.489

Grifols 19,810 20,110 +1,51 18.158.440

Ferrovial 18,740 18,950 +1,12 31.609.121

REC 78,910 79,680 +0,98 22.390.437

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

B. Popular 1,732 1,590 -8,20 119.659.590

T Reunidas 28,765 27,960 -2,80 16.818.497

ArcelorMittal 4,335 4,271 -1,48 17.825.530

Banco Sabadell 1,614 1,604 -0,62 31.753.986

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,114
0,761

1,105
122,470

Mibor -0,010
Euríbor -0,010

IRS 0,024
IRPH Conjunt Entitats 2,030

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1226,650
16,460

1221,250

16,300

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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Lacetània reclama més agilitat en el
desplegament de la nova llei de FP
Una setantena d'empresaris i representants de centres de formació professional
del territori participen en un acte en què també es distingeixen les trajectòries de
Sebastià Catllà i Francisco Fernández

Jornada sobre Formació Professional celebrada a la Fundació Lacetània | Lacetània

La nova llei de Formació Professional interessa als centres d'ensenyament i al teixit empresarial
del territori. Així ho va demostrar l'assistència d'una setantena d'empresaris i professors dels
centres de formació professional de la comarca que van participar dimecres a la tarda en una taula
rodona organitzada per la Fundació Lacetània. En l'acte es va debatre el futur de la formació
professional a partir de la llei aprovada l'any passat per la Generalitat.

Més agilitat

El president de la Cambra de Comerç i de la Fundació Lacetània, Pere Casals, va aprofitar l'acte per
demanar "més agilitat a la Generalitat en el moment de desplegar la llei, que es destinin els
recursos que calguin i que es tingui en compte la realitat de cada territori en el moment de fer-
ho". Casals també va apuntar la necessitat d'adoptar el model centreeuropeu o bé les polítiques
aplicades al País Basc en matèria de formació professional. Els centres participants a la trobada
també van reivindicar que s'escolti les necessitats de cada centre en el moment de plantejar les
polítiques del sector.

La nova llei, una oportunitat

La taula rodona va comptar amb la participació del president del Consell Català de Formació
Professional, Jordi Ficapal, la directora de Pimec Serveis Ocupacionals i de Qualificació, Lourdes

Pàgina 1 de 2
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Esteban, i la secretària de Sòcioeconomia de CCOO, Antònia Pasqual. Tots tres experts van
coincidir en la necessitat de posar en valor la formació professional, van defensar la nova llei com
una oportunitat i van destacar la importància que les empreses participin des del primer moment
per poder dissenyar una oferta formativa que s'adapti a les necessitats del mercat laboral situant
l'alumne al centre del debat.

Reconeixement a dues trajectòries

En el marc de l'acte es va fer un reconeixement a les trajectòries de Sebastià Catllà i Francisco
Fernández, que han estat ferms defensors de la formació professional. Aquesta distinció s'afegeix
a la rebuda els darrers dies en els premis que atorga el Consell Català de Formació Professional. 

Pàgina 2 de 2
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Dijous vinent, revetlla de Sant
Joan, la discoteca Menfis de Sant
Fruitós de Bages tornarà a obrir
portes després d’estar cinc anys
tancada. Els grups manresans Vi-
lla Martini i Itaca s’han aliat per fer
reviure una de les sales clàssiques
de la comarca, que obrirà els di-
vendres, dissabtes i vigílies de fes-
tius, com és el cas d'aquest dijous. 

D'entrada els mesos d'estiu es-
tarà en funcionament la zona de la
vela amb el concepte Villa Marti-
ni, amb un ambient mediterrani «a
la fresca per fer una copa entre-
tinguda», explica Roger Clotet, del
grup Itaca. Hi haurà quatre barres
i durà el nom de Villa Martini.

Ja de cara a l'hivern la idea és
«buscar continuïtat» i obrir la dis-
coteca i recuperar-ne l'essència,
afirma Clotet. L'ambient estarà
pensat per a un públic entre 25 i 45
anys, «gent que no surt tant però
que quan ho fa s'ho vol passar bé,
trobar-se en un bon entorn i que

pugui ballar, asseure's o prendre
una copa. Tot en un». Clotet re-
marca que com que és un edifici
amb potencial s'està rumiant la
possibilitat «d'anar-hi fent coses,
que hi pugui haver sorpreses».    

La discoteca Menfis va tancar el
setembre del 2011. Aleshores els
propietaris van assegurar que no-

més es prenien un «petit descans»
de 3 setmanes. A partir de llavors,
però, només ha obert en ocasions
puntuals. 

Menfis ha sigut una de les dis-
coteques emblemàtiques de la
comarca. Va néixer el 1979 amb
l’objectiu d’acollir les noves modes
i tendències de l’època. 

JORDI MORROS | MANRESA

Regió7DIMARTS, 21 DE JUNY DEL 20166

SOCIETATMANRESA

Menfis obrirà aquest dijous
després de 5 anys tancada

El grup Villa Martini i l’Itaca s’alien per reobrir la discoteca durant els
mesos d’estiu a la zona a l’aire lliure, on hi havia les veles de la sala


La discoteca Menfis es va obrir el 1979 i es va tancar el 2011

J.M.G.

Alumnes i professors del programa Puntal d’aquest curs

J.M.G.

Estudiants que ensenyen a es-
tudiants amb dificultats. Aquest és
l’esperit del programa Puntal de
suport escolar, que ahir va cloure
el curs amb un reconeixement als
21 alumnes voluntaris que han
fet de mestres a altres alumnes.
Puntal té el suport de professors ja
jubilats, que són els qui assessoren
els estudiants.

El curs 2015-2016 s’han atès 89
nens i nenes de primària i secun-

dària. Els qui els han fet de mestres
són 13 estudiants de batxillerat i 8
d’Infermeria de la FUB. A més a
més de repassar matèries, els fan
acompanyament i els ensenyen
tècniques d’estudis.

Alba Baltiérrez, de Puntal, va
afirmar que els voluntaris fan una
tasca molt important que té retorn
en forma de «creixement personal.

L’acte es va fer a l’institut Lace-
tània, on alumnes del Catà van es-
cenificar poemes de Joana Raspall.

J.M.G. | MANRESA

El programa de suport
escolar Puntal ha atès 89
alumnes el curs 2015-2016
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 La superfície visada pels
arquitectes catalans va arribar
en el primer semestre a 1,66
milions de metres quadrats, el
15% més que en el mateix
període del 2015, però el sector
creu estar lluny de recuperar-se.

Edificació

LA DATAELS RESULTATSEL SECTOR

Marcadors
LA SUPERFÍCIE

VISADA A CATALUNYA
CREIX EL 15% 

EN UN ANY

 Els beneficis el primer
semestre del grup bancari
JPMorgan Chase, el major dels
Estats Units, van arribar als
11.720 milions de dòlars, el 4%
menys que el registrat en el
mateix període del 2015.

JPMorgan
Chase

RETALLA ELS SEUS
BENEFICIS EL 4% EL
PRIMER SEMESTRE

DE L’ANY

 La sentència de la
macrodemanda per les
preferents de Caja Madrid
arribarà passat l'estiu, després
que el jutjat del Mercantil 5 de
Madrid ajornés ahir les
conclusions fins al setembre.

Setembre

LA SENTÈNCIA DE LA
DEMANDA PER LES

PREFERENTS,
DESPRÉS DE L'ESTIU

La Cambra de Comerç de Man-
resa i el Centre de Formació Pràc-
tica (CFP) oferiran, a partir del
setembre, dos cursos del Programa
Integral de Qualificació i Ocupació
(PICE), que impulsen les cam-
bres a tot l’estat amb l’objectiu de
formar joves perquè puguin trobar
feina de manera immediata. Els
cursos que proposen la Cambra de
Comerç i el CFP a joves d’entre 16
i 30 anys, que en aquests mo-
ments no estiguin ni treballant ni
estudiant, són un de soldadura i un
altre de pneumàtica i hidràulica.
Tots dos consten d’un apartat
comú de 65 hores de formació en
ocupabilitat i habilitats socials. En
ambdós cursos, els participants
treballaran 60 hores a les instal·la-
cions del CFP. Un cop acabat el
programa de formació, els joves en-
traran a formar part d’una borsa de
treball, que tant la Cambra com el
CFP donaran a conèixer entre les
empreses del territori.

REDACCIÓ | MANRESA

Cambra i CFP
formaran joves
sense feina per
treballar al
sector industrial

L’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages i l’Associació de Parcs
d’Activitat Empresarial (APAES)
han signat un conveni de col·la-
boració pel qual l’Ajuntament
dóna 1.500 euros a l’APAES perquè
l’associació engegui accions de
promoció de l’associacionisme i de
la captació de socis i accions de mi-
llora i desenvolupament dels po-
lígons i les empreses. El conveni es-
tableix que es faran accions infor-
matives, recollida de dades, for-
mulació d’enquestes, treballs de
camp i estudis per conèixer la si-
tuació actual dels polígons.

REDACCIÓ | MANRESA

L’Ajuntament
de Sant Fruitós
aporta 1.500
euros a l’APAES

Mútua Intercomarcal va tancar
el 2015 amb uns ingressos de
159,18 milions d’euros, una xifra
que suposa el creixement del
7,17% respecte dels ingressos de
l’any anterior. La mútua d’origen
manresà va celebrar ahir la seva
Junta General Ordinària de Mu-
tualistes, en la que es van presen-
ta els resultats de gestió correspo-
nents a l’exercici del 2015. Ale-
xandre Blasi, president de l’entitat;
Jordi Serres, secretari de la Junta,
i Enric González, director general,
van presentar als mutualistes els
resultats d’un exercici de creixe-
ment generalitzat de l’entitat en
tots els àmbits, que s’ha vist afa-
vorit, van destacar els seus res-
ponsables, «per l’important tasca
desenvolupada en el control de la
despesa i una gestió orientada a la
màxima eficàcia».

El resultat final de l’exercici ha
estat de 8,93 milions d’euros, dis-
tribuït en 5,87 milions correspo-
nents a contingències professio-
nals, 2,19 milions corresponents a
cessament de l’activitat de treba-
lladors autònoms, i 0,86 milions

d’euros corresponents a contin-
gències comunes.

Després de constituir les reser-
ves legals, l’entitat va generar du-
rant l’any passat un excedent de
gestió destinat als comptes de la
Seguretat Social de 6,3 milions
d’euros, que s’ingressaran als
comptes corresponents tal com re-
corda la mútua que estableix el Re-
glament sobre la col·laboració de
les Mútues d’Accident de Treball i
Malalties professionals.

Durant la Junta es van presen-

tar també les dades corresponents
a empreses afiliades i treballadors
protegits, que han experimentat
també un notable creixement.
Així, l’afiliació d’empreses s’ha vist
incrementada el 4,43% fins a les
41.543, i els treballadors d’empre-
sa protegits han experimentat un
augment del 6,49%, fins a situar-se
en 218.985. Pel que fa als treballa-
dors autònoms protegits, s’ha re-
gistrat un creixement del 7,81%,
fins als 55.877.

El president de la mútua, Ale-

xandre Blasi va destacar la «mag-
nífica valoració dels serveis de
l’entitat, tant per part de mutua-
listes com dels treballadors pro-
tegits», i va remarcar que, un any
més, l’informe de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació de la Seguretat
Social sobre reclamacions en el
sector de les mútues «situa Mútua
Intercomarcal com el referent del
sector en termes de qualitat i
orientació al servei». 

Per la seva part, el director ge-
neral, Enric González, va remarcar
que, d’acord amb l’avantprojecte
de pressupost del 2017 que es
presentarà al Ministeri per la seva
aprovació, la Mútua espera asso-
lir una recaptació de quotes de
185,43 milions d’euros. Per assolir
aquest objectiu, va dir que serà ne-
cessari «mantenir uns ingressos
equilibrats tant en contingències
professionals com en comunes,
millorar les ràtios de prestacions
econòmiques per incapacitat tem-
poral o lesions residuals sobre les
respectives cotitzacions socials, i
mantenir el màxim nivell de rigor
pressupostari en el control de la
despesa corrent».

REDACCIÓ | MANRESA

Mútua Intercomarcal incrementa el
7,17% els ingressos, fins als 159,18 milions

L’afiliació d’empreses ha augmentat el 4,43%, i el nombre de treballadors protegits, el 6,49%

Tecnoquark ha entrat al mercat
francès mitjançant l'adquisició,
per 2,5 milions d'euros, del grup
d'empreses Techno-Méca/Famo,
líder en la fabricació d'utillatges per
al sector aeronàutic a França, se-
gons va donar a conèixer ahir el
grup manresà.

Amb seu a Pau (França) i amb

26 treballadors, el grup Techno-
Méca (comercialització i engi-
nyeria) i Famo (producció) va fac-
turar 3 milions d'euros i va obtenir
un EBITDA normalitzat de 0.6 mi-
lions d'euros el 2015. Entre els
clients de Techno-Méca/Famo
destaquen les companyies Airbus,
Dassault i Safran, per a les quals
produeix diferents utillatges aero-

nàutics. Dassault despunta per
ser líder en la tecnologia i la fabri-
cació d'avions militars com el Mi-
rage o el nou Rafale, o jets privats
com els Falcon. Per la seva banda,
Safran és un dels grans fabricants
de motors que hi ha al món ma-
nufacturant el motor Leap per a l'A-
irbus A320 Neo, entre d'altres.

Amb l'adquisició de Techno-

Méca/Famo, Tecnoquark destaca
que passa a ser «un proveïdor de
primer nivell per als fabricants
d'aeronaus».

Tecnoquark Trust SA, nascut
de l’antiga Matribages, té la seu a
Manresa i té una plantilla de 45 tre-
balladors. El 2015 va facturar 3,4
milions d'euros i va fer la seva en-
trada al MAB.

REDACCIÓ | MANRESA

El grup manresà Tecnoquark entra al mercat
francès amb l’adquisició de Techno-Méca/Famo

ELS RESULTATS DE MÚTUA INTERCOMARCAL La mútua d’origen manresà presenta els resultats de gestió
corresponents al 2015, en què ha tingut lloc un creixement generalitzat de l’entitat en tots els àmbits, afavorit,
diuen els seus responsables, «per la tasca en el control de la despesa i una gestió orientada a la màxima eficàcia»
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Un moment de la Junta General Ordinària celebrada ahir

M. I.
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 Iberia preveu portar a terme
un expedient de regulació
d’ocupació (ERO) de caràcter
voluntari per acomiadar al
voltant d’un miler de
treballadors, segons va
anunciar ahir l’empresa.

1.000
L’EMPRESAEL SECTORLA XIFRA

Marcadors
TREBALLADORS

PREVEU ACOMIADAR
IBERIA 

 El producte interior brut (PIB)
dels Estats Units ha augmentat
l’1,2% durant el segon
trimestre d’aquest any, segons
el primer càlcul provisional del
govern nord-americà, anunciat
ahir.

1,2%
DE CREIXEMENT

DEL PIB DELS
ESTATS UNITS

 El president de Vueling,
Javier Sánchez-Prieto, ha
assegurat que la companyia
opera amb normalitat, després
del caos del primer cap de
setmana de juliol, i no preveu
més cancel·lacions de rutes.

Vueling
ASSEGURA QUE NO
CANCEL·LARÀ MÉS

RUTES

El Centre de Formació Pràctica
de Manresa s'ha incorporat a la
xarxa de centres de formació tèc-
nica (HTEC) de la multinacional
nord-americana Haas i ha adqui-
rit dues noves màquines per a
formació i elaboració de projectes
per un valor de 200.000 euros. Es
tracta de la inversió més elevada en
tecnologia que ha fet el centre en
pràcticament una dècada. Amb
aquest «salt de qualitat» del cen-
tre, en paraules de Pere Casals, pre-
sident de la Fundació Lacetània,
l'entitat titular del CFP, el centre es-
pera triplicar a mitjà termini el seu
número de cursos formatius. A
més, es pretén incrementar el nú-
mero d'hores de cursos de forma-
ció contínua i a mida per a les em-
preses del territori i, en contra-
partida, disminuir les hores dels
cursos ocupacionals. 

La nova maquinària Haas, d'úl-
tima generació, que s'incorpora al
CFP, és un centre mecanitzat de
cinc eixos i un torn de control nu-
mèric. «Teníem una limitació de la
capacitat», diu Pere Casals, «i ara
podrem ampliar l'oferta de for-
mació en mecanització d'alt nivell,
molt necessària al sector industrial
de la comarca». L'objectiu de l'o-
peració és formar professionals
preparats en l'ús de maquinària
d'ultima generació. «La indústria
necessita fabricar de manera fia-
ble i a costos competitius. I que els
operaris sàpiguen treballar amb

maquinària avançada», diu Ca-
sals. «Aquí ensenyem justament a
fer això», conclou.

A més de l'adquisició de ma-
quinària, la incorporació a la xar-
xa Haas suposa per al CFP aprofi-
tar els recursos educatius que
posa a l'abast la multinacional,
que té més de 2.200 centres de for-
mació tècnica repartits per Estats
Units, Canadà, Europa, Sud-àfrica
i Àsia. A l'estat, però, la del CFP serà
la primera. Segons destaca el cen-
tre manresà, «de les trenta mi-
llors escoles d'enginyeria del món,
27 són centres HTEC». 

Els centres Haas, apunta Casals,
«tenen una bona metodologia de

formació, bons manuals de suport
al professorat i comporten un con-
dicionament específic de l'entorn
de treball. A més, es comprometen
a dotar beques per a alumnes
amb pocs mitjans, organitzen con-
vencions i, fins i tot, concursos per
als alumnes». Tot plegat, diu Ca-
sals, «ens permetrà tenir més fei-
na per continuar sent un centre
d'excel·lència». El novembre de
l’any passat, Haas va lliurar a l’Es-
cola Diocesana de Navàs una de
les tres beques que atorga a tres
centres catalans per incentivar la
Formació Professional.

El nou equipament va arribar
ahir al CFP per al seu muntatge, i

es preveu que estigui operatiu du-
rant el mes d'agost per començar
a servir per a la formació passada
la Diada. L'espai destinat al centre
Haas està format per un taller
d'uns 120 metres quadrats i una
aula teòrica de 42 metres qua-
drats.

El Centre de Formació Pràctica,
ubicat al Palau Firal de Manresa, es
va crear el 2001 promogut per l'A-
juntament de Manresa, la des-
apareguda Caixa Manresa, la Cam-
bra de Comerç, la Patronal Me-
tal·lúrgica del Bages i Pimec, amb
la voluntat de dotar el Bages d'un
espai formatiu per a les empreses
del sector del metall de la comar-
ca.  Durant aquests 15 anys de tra-
jectòria, el CFP s'ha consolidat
com un centre de referència en la
formació i reciclatge de treballa-
dors del sector. Des de la seva
creació, han passat més de 7.000
alumnes pel centre repartits en ga-
irebé 600 cursos formatius. A més,
el CFP també col·labora amb les
empreses locals com a soci tec-
nològic en l'assessorament i des-
envolupament de projectes tèc-
nics. 

El CFP, que té una plantilla de
vuit persones, ha disposat el curs
2015-2016 d'un pressupost de
630.000 euros. El centre es finan-
cia per la formació directa a em-
preses, amb l'oferta de cursos ocu-
pacionals, l'elaboració de projec-
tes per al sector empresarial i amb
plans d'assessorament a empreses.

CARLES BLAYA | MANRESA

El CFP de Manresa inverteix 200.000
euros en maquinària d’última generació

L’entitat s’inscriu a l’exclusiva xarxa de centres tècnics de la multinacional nord-americana Haas

Les noves màquines van arribar ahir al Centre de Formació Pràctica

CFP

El grup industrial especialitzat en
components per a l’automoció i
l’aeronàutica Tecnoquark Trust,
amb seu a Manresa, ha adquirit el
60% de la companyia d’enginyeria
especialitzada en visió artificial
Ausil, operació per la qual pagarà
la xifra total de 150.001,20 euros.

En un comunicat, l’empresa
Tecnoquark assenyala que la con-
traprestació per aquesta adquisi-
ció s'efectuarà mitjançant el lliu-
rament de 83.334 accions de la
companyia manresana, valorades
en 1,8 euros cadascuna.

Ubicada a la localitat madrile-
nya de Camarma d'Esteruelas,
l’empresa Ausil és una societat
d'enginyeria especialitzada en vi-
sió artificial, per la qual cosa la seva
adquisició és rellevant en el por-
tafoli de serveis que ofereix el grup
manresà a la indústria automobi-
lística, ja que la visió artificial és ne-
cessària en gran part de la robòti-
ca i té múltiples aplicacions per ga-
rantir la qualitat dels seus pro-
ductes.

Fundada el 1987, Tecnoquark té
actualment una plantilla de 45
treballadors i té una àmplia expe-
riència internacional en els sectors
de l'automòbil, de l’aeronàutica i
del de la construcció de maqui-
nària.

Tecnoquark, que l’any 2015 va
assolir una facturació de 3,4 mi-
lions d'euros, va entrar al mercat
Alternatiu Borsari (MAB) al de-
sembre del 2015 amb l'objectiu
d'obtenir finançament per a dos
grans reptes: diversificar més les
seves activitats, especialment cap
al sector aeronàutic, i internacio-
nalitzar-se productivament. 

EFE | MANRESA

La manresana
Tecnoquark
adquireix el 60%
d’una firma de
visió artificial

UN SALT DE QUALITAT D’UN CENTRE DE REFERÈNCIA Ahir van arribar al Centre de Formació Pràctica dues
noves màquines per incrementar la seva capacitat formativa. Es preveu que amb la inversió, la més rellevant que
ha fet el CFP en pràcticament una dècada, es pugui triplicar el nombre de cursos a mitjà termini
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