
La sala d’actes de l’institut Lluís
de Peguera acollirà dilluns, a les 7
de la tarda, l’acte de lliurament
dels premis de la Fundació Lace-
tània, que reconeixen els millors
treballs finals dels alumnes de ci-
cles formatius i de batxillerat dels
centres educatius de la comarca.
La varietat tornarà a ser la tònica
general en uns guardons que pre-
miaran treballs que van des de la
tecnologia robòtica fins al perio-
disme i la recerca històrica, les
ciències de la salut o l’educació.
Enguany, s’han concedit només
dos premis en la categoria de ci-
cles formatius de grau mitjà, men-
tre que en les de cicles formatius
de grau superior i batxillerat hi ha
tres premiats.

L’acte també servirà per fer un
reconeixement a les empreses
que col·laboren amb la Fundació
Lacetània mitjançat els convenis
de pràctiques que permeten als
alumnes entrar en contacte amb
el món professional mentre estan
estudiant. 

També s’hi farà la presentació
oficial del premi Aspromec que va
rebre a final de febrer el Centre de
Formació Pràctica, com a centre
formatiu més ben valorat de tot
l’Estat per part de les empreses
mecanitzadores.

És previst que assisteixin a l’ac-
te l’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent, la presidenta de la Fun-
dació Lacetània i de la Cambra de
Comerç de Manresa, Sílvia Grata-
còs, i el representant dels Serveis
Territorials d’Educació a la Cata-
lunya Central, Xavier Alcántara.

Al final de l’acte es podrà escoltar
una actuació del  Cor Juvenil Sons
del Conservatori de Música de
Manresa.

Els guardons
En la categoria de Cicles Forma-
tius de Grau Mitjà, el primer pre-
mi ha estat per a «Heartfelt», de
Maria Rubio Garriga, alumna de
l’Escola d’Art de Manresa. El pro-
jecte ha consistit a crear la imatge
gràfica i diverses aplicacions
d’una empresa de cosmètica de-
dicada a la creació i comercialit-
zació d’articles de bellesa, ade-
quats per a gent de totes les edats
i gèneres. El segon premi és per a
«Bonny», d’Ivonne Hernández
Agüera, també de l’Escola d’Art.
Es tracta del disseny de la imatge
corporativa d’un cantant de mú-
sica electrònica, que a més inclou
el desenvolupament de totes les
aplicacions necessàries per fer la
promoció de la seva gira d’estiu.

En la categoria de Cicles For-
matius de Grau Superior, el pri-

mer premi ha estat per a «Espai
Quitxalla», de Laia Casajuana For-
tó i Safae El Ouahabi el Ouahabi,
de l’institut Guillem Catà. L’objec-
tiu del treball ha estat la creació
d’un parc cobert infantil, com a
recurs educatiu adequat per a in-
fants entre 2 i 6 anys. Les alumnes
l’han plantejat també com a pro-
jecte de negoci, ja que l’espai ofe-
rirà diferents serveis tant a les fa-
mílies com a les escoles. El segon
premi se l’endú «Qui viu a casa
meva?», d’Anna Petrus Rodríguez,
de l’Escola d’Art de Manresa. Es
tracta d’un llibre interactiu, de te-
màtica fantàstica, mitjançant el
joc de llum i ombres. El tercer pre-
mi    ha estat per a «Little Motor
Club», de Joan Manel Gabarró So-
ler, de l’Escola d’Art de Manresa.
Gabarró ha creat un conte il·lus-
trat sense text.

Per la seva banda, en la catego-
ria de Batxillerat, el primer premi
l’ha guanyat «És un robot capaç
de resoldre un cub de rubik?», de
Santiago Pérez Pérez, alumne de

l’IES Castellet. Aquest fan dels
cubs de rubik ha volgut dissenyar
un robot capaç de resoldre’l. Per
fer-ho, ha hagut de treballar en
disciplines tan diverses com la
mecànica, la informàtica, el dis-
seny gràfic en 3D i l'electrònica.

El segon premi ha estat per a
«L’epigenètica del càncer», de
Berta Canal Simon i Maria Sán-
chez Arias, de l’institut Lacetània.
Les alumnes van investigar el pa-
per de l’epigenètica pel que fa a la
prevenció i al tractament del càn-
cer. El treball inclou una part ex-
perimental relacionada amb l’epi-
genètica, amb l’objectiu de de-
mostrar els seus mecanismes de
regulació. Finalment, el tercer
premi el rebrà «El periodisme es-
panyol i l’ascens del III Reich», de
Mar Torroella Vergés, de l’institut
Lacetània. A través de tres diaris
espanyols diferents amb tendèn-
cies polítiques oposades, s’analit-
zen sis articles per veure els dife-
rents punts de vista sobre les no-
tícies.

REDACCIÓ MANRESA

La Fundació Lacetània premia vuit
treballs d’alumnes de final de cicle 
Dilluns tindrà lloc al Lluís de Peguera el lliurament dels guardons, que presenten temàtiques variades
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Guanyadors dels premis Fundació Lacetània de l’any passat

El  grup audiovisual Mediapro
va facturar l’any passat 1.817 mi-
lions d’euros, un 7,5% menys que
l’any anterior, i va realitzar inver-
sions per un import de 80 milions
per consolidar la seva expansió
internacional.

La companyia, primer grup au-
diovisual de l’Estat, va veure re-
duïda la seva xifra de negoci per la
modificació de la facturació de
determinats drets audiovisuals i
la finalització del contracte pels
drets de la Lliga a Espanya, segons
ha informat en un comunicat.
L’ebitda (benefici brut d’explota-
ció) va arribar a 224 milions, en-
front dels 222 del 2018, i l’empresa
va acabar l’any amb un deute de
727 milions.

El grup destaca el fort esforç in-
versor que va realitzar l’últim
exercici (80 milions d’euros) per
reforçar la seva presència a l’es-
tranger i l’activitat de les seves di-
ferents àrees de negoci en tots els
mercats en els quals opera.

EFE BARCELONA

Mediapro factura
1.817 milions,
el 7,5% menys
que l’any anterior

El Govern ha obert una línia
d’ajuts per valor de 500.000 euros
a empreses tecnològiques funda-
des i liderades per dones per fo-
mentar l’emprenedoria digital fe-
menina i la seva presència en el
sector TIC.

Així ho va anunciar ahir el con-
seller de Polítiques Digitals, Jordi
Puigneró, durant la jornada
«Dona TIC», que va reunir uns
dos-cents assistents i que es va or-
ganitzar en el marc de la setmana
del 8 de març, Dia de la Dona.

Aquestes subvencions s’em-
marquen en el nou «Pla Dona
TIC», que la Generalitat té previst
aprovar en les pròximes setmanes
amb la voluntat d’«augmentar la
presència i lideratge de les dones
en l’àmbit digital». 

En concret, aquest pla s’articula
en tres eixos: inspirar i fer de les
tecnologies una cosa atractiva per
a les nenes; apoderar i promoure
l’accés de les dones al sector TIC
fomentant l’emprenedoria; i can-
viar la ràtio de dones en aquest
sector.

EFE BARCELONA

El Govern obre
una línia d’ajuts
a tecnològiques
liderades
per dones

Moody’s preveu que la crisi del
coronavirus afectarà el creixe-
ment econòmic de diversos paï-
sos «encara que el virus sigui con-
tingut» durant el segon quadri-
mestre de l’any. Les previsions de
creixement per als països del G20
s’han reduït al 2,1%, el 0,3% menys
que en les estimacions anteriors.
També ha reduït la previsió de

creixement de la Xina, del 5,2 al
4,8%. Als Estats Units, Moody’s
creu que l’economia creixerà
l’1,5%, i no l’1,7 que preveia fins
ara. Igualment, observa que una
demanda «feble» es traslladarà a
un descens dels preus dels pro-
ductes, i que els preus del petroli
«romandran volàtils».  Amb tot,
l’entitat de qualificació de crèdit
alerta que «diversos esdeveni-

ments plausibles» podrien dur a
un escenari «molt més negatiu»,
en paraules del seu vicepresident,
Madhavi Bokil. «Una recessió sos-
tinguda en el consum, al costat de
tancaments de negocis prolon-
gats, afectaria els beneficis i po-
dria comportar acomiadaments».
A l’altra cantó de la balança,
Moody’s també indica que els
anuncis de mesures de les autori-

tats fiscals, els bancs centrals i les
institucions internacionals «sug-
gereixen que la resposta política
serà forta i ben dirigida als països
afectats». També considera que
les mesures probablement ajuda-
ran a limitar els danys a les econo-
mies individuals. L’entitat destaca
que la Reserva Federal ja ha anun-
ciat una retallada de 50 punts bà-
sics en el preu del diner.

ACN BARCELONA

Moody’s preveu que el coronavirus afectarà el
creixement a diversos països el segon quadrimestre

ECONOMIA

 Som Energia ha aconseguit
recaptar 4,75 milions d’euros en
forma d’aportacions voluntàries
en menys de 24 hores per
reforçar l’activitat cooperativa i
impulsar la construcció d’una
nova planta solar a Granada

4,75
ELS MILIONS

RECAPTATS PER SOM
ENERGIA EN 24 HORES

LA DATAEL SECTORLA XIFRA

Marcadors

 La plantilla de Magneti
Marelli ha ratificat el principi
d’acord aconseguit dimarts
entre la direcció i el comitè
d’empresa per aplicar un ERTO
a la planta de Barberà de
Vallès 

Magneti
Marelli
LA PLANTILLA

RATIFICA L'ACORD
PER A L'ERTO 

 L’Organització Mundial del
Turisme creu que les arribades
de turistes internacionals
cauran entre l’1% i el 3% i que
això suposarà una pèrdua
d’entre 30.000 i 50.000
milions de dòlars 

Turisme
ES PREVEUEN
PÈRDUES DE 

50.000 MILIONS
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PREMIS EDUCATIUS Els guardons de la Fundació Lacetània als millors treballs de fi de cicle premiaran treballs
que van des de la tecnologia robòtica fins al periodisme i la recerca històrica, les ciències de la salut o l’educació


